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Dvorská komora
1. Rozsah a význam fondu a jeho dějiny.
V archivu Pražského hradu je uložena v šesti kartonech malá část fondu Dvorská komora.
Obsahuje celkem 784 inv. čísel z let 1529 – 1621. Celý fond se dostal do archivu Pražského
hradu z Vídně při spisové rozluce s Rakouskem v l. 1921 – 1926 jako depozitum budoucího
Státního archivu. Dvorská komora byla uložena v místnostech archivu až do r. 1940, kdy
musila být vrácena dle příkazu nacistických úřadů do Vídně. Fond zpracovával pro historický
průzkum Pražského hradu tehdejší archivář dr. Jan Morávek a těsně před odvozem vybral
nejdůležitější spisy týkající se Pražského hradu bez vědomí německých úřadů z obavy před
možným zničením. Po r. 1948 převzal archiv ministerstva vnitra přímo z Vídně celý fond až
na 6 kartonů, které jako zvláštní sbírka zůstaly v archivu Pražského hradu.
Vzhledem k závažnosti materiálu pro stavební historii Pražského hradu byla tato akta
zařazena mezi fondy archivu Pražského hradu. Mimo stavebních dokumentů obsahuje fond i
řadu zpráv o významných uměleckých řemeslnících a vědcích zejména z doby Rudolfa II.
(např. o Bonifáci Wolmuthovi, Hansi Tyrolovi, Oldřichu Avostalisovi, Giovanni Mária
Philippim, Tomáši Jarošovi, Tycho Brahe, Janu Keplerovi, Egidiu Sadelerovi, Ottavio
Miseronim, Jakubu Hoefnagelovi a dalších). K fondu byl sestaven inventář, rejstříky jmenný,
místní a věcný. Uspořádání je chronologické, na jednotlivých aktech jsou stručné regesty.
Dvorská komora byla založena jako centrální finanční úřad králem Ferdinandem I. 1. ledna
1527. Hlavní náplní úřední činnosti bylo hrazení výdajů na potřeby panovníkova dvora (na
potraviny, obrok pro koně, sukno a hedvábné zboží na oblečení, na platy dvořanů i
služebníků). Tyto výdaje měly být kryty z vlastních příjmů komorních statků, které nebyly
závislé na povolení stavovských sněmů. Úřad tvořili šacmistr, dva radové, pak pokladník,
sekretář, registrátor a několik písařů. 1. září 1537 dostala dvorská komora pevný řád. Byly jí
podřízeny zemské komory (česká, dolno a hornorakouská a uherská). Byla rozšířena
personálně, do čela postaven superintendant, 4 radové, 2 sekretáři, dv. pokladník, účetní,
taxátor a registrátor. Úřad měl rozhodovati záležitosti kolektivně na grémiích. Přes lepší
organizaci a pokusy o lepší evidenci byl stav finančního hospodářství po celé 16. stol.
chaotický. Věřitelé odkazováni na příjmy nižších úřadů (solních, horních, mýtních, celních a
vrchnostenských), takže tyto byly trvale zadluženy a jakákoliv evidence nemožná. Výlohy na
armádu byly hrazeny ze stavovských výpomocí.
Po smrti Ferdinandově 1564 se agenda dvorské komory zmenšila, neboť ve Štýrském Hradci
a Innsbrucku měli arcivévodové Karel a Ferdinand vlastní dvory a úřady. Činnost dvorské
komory omezena na říši, Rakousy nad a pod Enží a království České a Uherské. 1. července
1568 dostala dvorská komora nový řád, který byl přepracováním a rozšířením předchozího
řádu. Šéf dvorské komory dostal titul presidenta a referáty radů byly rozděleny dle zemí.
přibyla slezská komora se sídlem ve Vratislavi a spišská v Košicích podřízená bratislavské.
Přes určité snahy centralizační jako soustředit kontrolu všech příjmů a vydání v jednom úřadě
innsbrucké šackomoře a ustanovení o povinnosti zemských komor zasílat periodicky
zúčtování k přezkoumání dvorské komoře se nepodařilo stav financí zlepšit.
Po přesídlení Rudolfově do Prahy (1583) došlo k rozdělení úřadů. Část dvorské komory
zůstala ve Vídni a obstarávala s arcivévody vládu v Rakousích a v Uhrách. Vídeňští radové
tak zprostředkovávali styk pražské dvorské komory s nižšími úřady ve Vídni. Po zřeknutí se
vlády nad Uhrami, Rakousy a Moravou ve prospěch bratra Matyáše 1608 převzal Matyáš
bratrovy válečné a komorní rady ve Vídni. Po smrti Rudolfově bylo odstraněno toto rozdělení

a úřady přeneseny do Vídně. Přes řadu návrhů a podnětů se nepodařilo do konce
předbělohorského období odstranit nepořádek ve financích.
Dvorská komora existovala až do r. 1848, kdy změněna v Ministerstvo financí.
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č. inv. věc
2. Dvorská komora
1 1529, 15. II. Innsbruck. Ferdinand I. nařizuje české komoře zařídit na Hradě či na vhodném místě zbrojnici, dát
na ni rozpočet, sepsat všechna děla. (koncept 1. fol.)
2 1530, 19. VIII. Augsburg. Ferdinand I. nařizuje české komoře dát pálit vápno pro hradní potřeby, využít nabídky
rady a sekretáře dr. Václava z Velhartic půjčit potah k jeho dopravě a poskytnout mu za to vápno na stavbu jeho
domu v Praze. (koncept 1 fol.)
3 1533, 16. VI. Vídeň. Ferdinand I. oznamuje české komoře své rozhodnutí umístit svou dvorní kancelář a
kancelář dvorské komory ve dvou hospodských domech na Hradě, nařizuje vyrovnat se s osobami, které mají na
ně nějaká práva, v případě, že by nebylo peněz po ruce, vypůjčit si na to od podkomořího Vofhardta Planknara z
Kynšperku a Kryštofa z Gendorfu. (koncept 1 fol.)
4 1533, 31. VII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje české komoře vyplatiti zadrželý týdenní plat Václavu Hošáteckému z
příjmu ungeltu a obstarat peníze kvartýrmistru Hansi Kreislerovi na proražení a východ několika místnostmi na
Hradě. (koncept 2 fol.)
5 1533, 24. IX. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje české komoře obstarat peníze na některé opravy a stavby pro
královnu Annu Jagellonskou a vyplatit je kvartýrmistru Hansi Kreislerovi. (oprav. orig. 1 fol.)
6 1533, 2. XI. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje české komoře vyžádat si 200 hřiven od kláštera v Ojvíně, sehnat na
stavbu koupelny pro královnu peníze, zarazit neoprávněné horní podnikání Mikuláše Trčky. (koncept 2 fol.)
7 1533, 10. XI. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje české komoře získat pro zahradu 16 malých stromků krásných velkých
višní a zaslat je spolu se švestkami a stromky růží, dále opatrovat losa, který přišel od velmistra Pruského.
(koncept 2. fol.)
8 1533, 14. XI. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje Oldřichu hrab. z Hardegga králíky, kteří jsou chováni u jednoho
měšťana v Praze, v zimě nechat v domě a teprve na léto pustit do obory a opatrovat losa. (koncept 2 fol.)
9 1534, 6. IX. Vídeň. Ferdinand I. sděluje české komoře rozhodnutí o lití velkého zvonu, o 100 zl. na jeho ulití, o
váze a výzdobě. (koncept 2 fol.)
10
1534, 19. IX. Vídeň. Král Ferdinand I. české komoře o lití velkého zvonu, jeho výzdobě a nápisu. (koncept 1 fol.).
11
1534, 30. XI. Vídeň. Ferdinand I. sděluje české komoře, že po smrti Benedikta Rejta požádal kameník Bonifác
Wolmut o uvolněné místo, žádá o zprávu, zda bude v Praze takového řemeslníka zapotřebí. (koncept 1 fol.)
12 1534, 19. XII. Vídeň. Ferdinand I. Floriánu Griespekovi o poskytnutí půjčky 600 zl. židem Michalem na stavbu
královské zahrady. (koncept 2 fol.)
13 1534, 24. XII. Vídeň. Ferdinand I. české komoře o penězích na skončení velkého zvonu. (koncept 1 fol.)
14 1535, 9. I. Praha. Florián Griespek Ferdinandovi I. o 600 zl. půjčky na stavbu královské zahrady, o potřebě
peněz na nákup stavebního materiálu, o jednáních s Kadaňskými o půjčku a přípravě zahrady na jaro. (orig. 4
fol.)
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15 1535, 1. IV. Vídeň. Ferdinand I. Floriánu Griespekovi o práci na Prašném mostě a královské zahradě. (opr. orig.
1 fol.)
16 1535, 1. V. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje Floriánu Griespekovi vydávat na stavbu mostu a zahradní zdi týdně ne
více než 80 - 90 zl., vést jednání s Kadaňskými o půjčku na stavbu zahrady, jednat o strakonický dluh, očekává
rozpočet na stavbu zahrady, zasílá dva rysy zahradníka k úpravě zahrady. (koncept 2 fol.)
17 1535, 22. V. Vídeň. Ferdinand I. Floriánu Griespekovi posílá zahradníka Francesca do Prahy a stanoví jeho
požitky. (koncept 1 fol.)
18 1535, 3. VI. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje Floriánu Griespekovi jednat s hofrychtéřem o dodávce krásných
černých višní z jeho zahrady a pak je pěším poslem zaslat ke dvoru. (koncept 1 fol.)
19
1535, 20. VI. Vídeň. Ferdinand I. odpovídá kancléři Hansi Pflugovi na jeho žádost, aby zapůjčených 650 zl. ke
stavbě zahrady ručili tři radové Vilém sv. pán z Roggendorfu, Hans Hoffman sv. pán z Grynpychlu a Střechova a
Leonhart sv. pán z Felsu, že ti se nechtějí v to uvolit, aby se Pflug spokojil s obligací. (koncept 1 fol.)
20 1535, 1. VII. Praha. Florián Griespek Ferdinandu I. o penězích na stavbu zahrady a Prašného mostu, o
zúčtování stavby zdi se zednickým mistrem Spatiem, o nasazení chodby na Prašný most, stavbě horní části
domu zámeckého hejtmana (přip. účet. výk. příj. a vyd. na stavbu král. zahrady a Praš. mostu). (orig. 12 fol.)
21 1536, 2. V. Praha. Florián Griespek zasílá Ferdinandu I. model troudníku, který udělal puškař z Loun; zatím práci
zastavil, očekává panovníkovo rozhodnutí; žádá peníze na stavbu zahrady a mostu a na splacení sehnaných
peněz. (orig. 2. fol.)
22 1536, 8. VI. Praha. Florián Griespek píše Ferdinandu I. o potřebě 600 zl. na dokončení zahrady a Prašného
mostu a o uhrazení 400 zl., které na stavbu zapůjčil. (orig. 2 fol.)
23 1536, 12. VII. Innsbruck. Ferdinand I. Floriánu Griespekovi sděluje, že nemůže sehnat na stavbu zahrady a
mostu peníze a žádá, aby Griespek sháněl peníze v koruně české sám. (koncept 1 fol.)
24 1538, 27. V. Boleslav. Ferdinand I. české komoře o půjčce nejvyššího zemského hofmistra a zemského fojta v
Horní Lužici Zdislava Berky z Dubé a Lipého 400 kop míš. na stavbu letohrádku, o jednání s doktorem
Camerstatem o prodeji několika lenních statků v Lužici na potřeby stavby letohrádku. (koncept 2 fol.)
25 1538, 27. V. Boleslav. Ferdinand I. přikazuje dvor. pokladníku Matesu Fuchsovi vydat 400 kop míš. zapůjčených
nejvyš. hofmistrem na stavbu letohrádku české komoře. (koncept 1. fol.)
26 1538, 1. VI. Vratislav. Ferdinand I. české komoře ohledně 400 kop míš. na stavbu letohrádku, dále o 750 zl. rýn.
z prodeje lenních lužických statků, dále přikazuje, aby komora hlásila závady na modelu letohrádku a aby
zjednací list Paola de la Stelly a jeho 9 kameníků si vyžádali na cís. vyslanci v Janově a poslali panovníkovi
semena zaslaná tímto vyslancem Stellovi. (oprav. orig. 1 fol.)
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27
1538, 10. VI. Vratislav. Ferdinand I. píše české komoře ohledně jednání s měšťany kvůli vysvobození jich vsí a
obrácení peněz na vyvazení platů a Týnského ungeltu, nařizuje odevzdat berníkům dopisy ohledně daňových
nedoplatků, píše ohledně zřízení mince v Praze, prodeje reichenpašských statků v Lužici, výtahů nákladů na
stavbu zahrady ohledně 1 000 kop zapůjčených nejvyš. zemským hofmistrem Zdislavem Berkou z Dubé, které
mají být vyplaceny z prodeje lužických statků, ohledně vydání 600 zl. rýn. za stavby v Budyšíně. (koncept 4 fol.)
28 1538, 4. VII. Křemže. Ferdinand I. píše české komoře, že složení peněz z reichenpašských a kunovských lén v
Lužici je stanoveno na roční lhůtu, proto si má na ně komora vypůjčit, o vyzvání mistra Paola de la Stelly kvůli
špatné práci kameníků ke dvoru, přikazuje jednat o smlouvu se zedníkem Hansem Spatiem ať dle sáhu,
střevíce, denní mzdy neb jinak, nařizuje pilný dohled na zahradníka Francesca, bere na vědomí zprávu o
vyhoření mincovny v Jáchymově a opatření, která komora učinila s provizorní výstavbou, další potřebnou stavbu
třeba oznámit odborníkům a dát udělat rozpočet, dále slibuje psát Fuggerům ohledně financování, ustanovuje
Petra Vencelíka na rok do úřadu komorního prokurátora, bere na vědomí radu ohledně nové mince v Praze, na
ostatní články slibuje dát odpověď. (koncept 4 fol.)
29 1538, 3. VIII. Praha. Česká komora Ferdinandovi I. ohledně zúčtování práce s mistrem Spatiem, o práci
kameníka Paola de la Stelly a jeho družiny, o průběhu stavby (připojen výtah z příjmů a vydání na stavbu
letohrádku a jiné za měsíc červen 1538). (orig. 22 fol.)
30 1538, 15. VIII. Linec. Ferdinand I. nařizuje české komoře zúčtovat s mistrem Spatiem dle střevíce a sáhů,
nabádá komoru k všemožné podpoře stavby letohrádku, zasílá z jednání mistra Paola de la Stella, a nařizuje,
aby se kameníci spokojili běžnou zemskou mincí. (koncept 2 fol.)
31 1538, 8. X. Linec. Ferdinand I. české komoře odmítá poslat vídeňského stavitele Jana Čerta k prohlídce
Spatiovy stavby, nařizuje odměřit Spatiovu práci mistrem Paolem de la Stella a jinými, povoluje dát za sáh o 1
neb 2 krejcary navíc, nařizuje komoře jednat se zedníkem Zuanem Máriou na příští rok o zjednání, objednává
500 zl. rýn. z odúmrti ze Sovince na stavbu letohrádku. (koncept 2 fol.)
1538,
9. XI. Vídeň. Ferdinand I. píše české komoře, bere na vědomí zprávu o povstání kameníků i slib české
32
komory vyplatit je do sv. Martina, odkazuje na pokuty z měst, na které mají předem vybrat peníze, a za každou
cenu stavbu letohrádku udržet. (koncept 2 fol.)
33 1538, 5. XII. Vídeň. Ferdinand I. přikazuje české komoře na žádost mistra Paola de la Stella vydávat měsíční
plat na jeho přidělené dělníky, vystavět kameníkům příbytky, vydržovat mistra, který má řídit lámání kamene;
oznamuje, že dal vyplatit Stellovi 25 korun, které bude nutno z jeho platu odečíst. (koncept 2 fol.)
34 1539, 9. III. Vídeň. Ferdinand I. ustanovuje doktora Hugo Venia z Flander za zahradníka v pěstování stromů a
rostlin (připojen opis z jednání z 1. II. 1539). (koncept 1 fol. + opis 2 fol.)
35
1539, 14. III. Vídeň. Ferdinand I. píše české komoře ohledně cla na dobytek ve Slezsku a v Čechách, odkazuje,
pokud jde o financování letohrádku, na výnos z pokut, nařizuje vydržovat čtyři komorní posly. (koncept 1. fol.)
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36 1539, 21. VII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje odeslat mistra Hanse Spatia kvůli různicím s ostatními vlašskými
zedníky a kameníky. (koncept 1 fol.)
37 1539, 21. VII. Vídeň. Ferdinand I. bere na vědomí zprávu Floriána Griespeka o odeslání zahradníka Francesca
do Vídně, že týž zahradník nezpůsobil žádné škody stromoví a stavbě letohrádku, bere na vědomí zprávu o
chování dvou mladých zubrů v oboře, o výrobě klenotů pro panovníka, o zasílání ovoce z královské zahrady,
povoluje Griespekovi 4 - 5 týdenní dovolenou. (koncept 2 fol.)
38 1539, 13. X. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje na prosbu varhaníka Hanse Gräffendorfera české komoře, aby mu dala
vyplatit jeho dlužný plat od roku 1537. (koncept 1 fol.)
39 1539, 17. XI. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje Floriánu Griespekovi řádně pečovat o mladé stromky jako citroníky,
pomerančovníky a jiné a chránit je před zmrznutím. (koncept 1 fol.)
40 1539, 17. XI. Vídeň. Ferdinand I. oznamuje české komoře, že z úsporných důvodů zbavuje dr. Vénia služby a
nařizuje mu vyplatit jeho plat k 30. XI. a jeho majetek nechat odvézt do Nizozemí. V doušce připojen příkaz
Ferdinandův, že Véniovi bude vyplaceno 100 zl. rýn. v Nizozemí Martinem Grillem portýrem, proto aby témuž
byly vyplaceny. (koncept 2 fol.)
41 1539, 18. XII. Vídeň. Ferdinand I. píše Floriánu Griespekovi ohledně stavby letohrádku. (koncept 1 fol.)
42 1540, 10. I. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje opatu kláštera oseckého u Mostu Gangolffovi Herrlingerovi dvornímu
malíři bývalého krále Vladislava na jeho prosbu i jeho ženě vyplácet nadaci a vydržovat je do konce života.
(koncept 1 fol.)
43 1540, 10. IV. Praha. Florián Griespek píše Ferdinandovi I. ohledně židovské daně na stavbu letohrádku ve výši 2
000 zl., o nepilné práci Vlachů a svévolném poškozování královské zahrady, o vadných základech letohrádku, k
jichž napravení vyžaduje povolání vídeňského stavitele Jana Čerta, dále ohledně hlohovských peněz, ohledně
uspořádání a registratury privilegií koruny české a zastavení některých duchovních vsí a statků v Lužici. (orig. 5
fol.)
44 1540, 30. IV. Gent. Ferdinand I. píše Floriánovi Griespekovi, bere na vědomí jednání jeho a pána z Vajtmíle v
Hlohově s hejtmanem Jeronýmem Biberstejnem, nařizuje mu rychle ukončit pořádání a registraturu privilegií
české koruny, oznamuje, že doufá v další peníze na stavbu letohrádku ze židovské daně, že píše vlašským
kameníkům a zedníkům ohledně jich poškození vinných keřů a chytání koroptví v král. zahradě, dále že dal
příkaz, aby do Prahy k prohlídce závad na letohrádku byl odeslán královský stavitel Jan Čert, a že posílá na
Griespekovu zprávu o odúmrtí Mathese Prauna do knížectví Hlohovského komisi složenou z komorního
prokurátora v Čechách Petra Vencelíka z Vrchovišť, Mikuláše z Gerstorfu hejtmana v Budyšíně a Oldřicha
Nostice. (koncept 2 fol.)
45 1540, 2. V. Gent. Ferdinand I. nařizuje nejvyššímu staviteli dolnorakouské země Janu Čertovi odebrat se do
Prahy na prohlídku závad letohrádku a dát zprávu. (koncept 1 fol.)
46 1540, 2. V. Gent. Ferdinand I. v dopise české komoře projevuje svou nelibost nad škodami, které konají Vlaši v
král. zahradě a přikazuje odevzdat Vlachům přípis a zároveň kažedého provinilce přísně potrestat a vyhnat.
(koncept 1 fol.)
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47 1540, 3. V. Gent. Výstražný dopis Ferdinandův zakazující Vlachům pracujícím v král. zahradě působit škody.
(koncept 2 fol.)
48 1540, 5. V. Praha. Česká komora žádá panovníka o další příkaz peněz na stavbu král. letohrádku, neboť Vlaši
případě nezaplacením hrozí odchodem. (orig. 3 fol.)
49 1540, 22. VI. Hagenava. Ferdinand I. nařizuje udržet stavbu letohrádku 1 000 zl., které česká komora obdržela
od židů, a dalšími zjednanými penězi. (koncept 1 fol.)
50 1540, 29. VI. Praha. Florián Griespek oznamuje Ferdinandu I. příchod vídeňského stavitele Čerta; závada na
letohrádku mezi tím Vlachy opravena, ale Griespek žádá, aby tu Čert byl ponechán ještě déle k dohledu na
stavbu, z níž valná část je provedena. (orig. 2 fol.)
51 1540, 4. VII. Hagenava. Ferdinand I. opakuje svůj příkaz Vilému Schneepergerovi dát objednat dvě měděné
kašny pro král. zahradu, udělat model, vyptat se, kdy a v jakém nákladu mohou být zhotoveny a dopraveny na
místo, co musí být mistru dáno na ruku. (oprav. orig. 1 fol.)
52 1540, 7. VII. Hagenava. Ferdinand I. nařizuje Floriánu Griespekovi dát zprávu, kdyby se nový zástavní pán
panství Poděbrady Trčka, jemuž předáno panství Adamem Lvem z Rožmitálu, opovážil usadit v zámku a
provozovat honitbu, dále dát vymalovat velkého zubra v oboře a poznamenat jeho rozměry. (koncept 1 fol.)
53 1540, 8. VII. Vídeň. Dolnorakouská komora píše Ferdinandu I., oznamuje, že na panovníkův příkaz vypravila
stavitele Čerta do Prahy a opatřila ho stravným ve výši 40 zl. rýn. (orig. 2 fol.)
54 1540, 23. VII. Hagenava. Ferdinand I. potvrzuje příjem relace Čertovy o letohrádku a nařizuje mu odebrat se do
Vídně. (koncept 1 fol.)
55 1540, 15. X. Vídeňské Nové Město. Ferdinand I. se dotazuje české komory na potřebu železa na letohrádek,
neboť Kryštof z Gendorfu oznámil, že má kovat 600 centů železa, na což mu dáno 300 dukátů lehnických peněz.
(koncept 2 fol.)
56 1540, 19. X. Praha. Česká komora žádá na panovníkovi opatření peněz na splacení dlužných 1 300 zl. na
potřeby stavby letohrádku. (orig. 2 fol.)
57 1540, 16. XI. Praha. Česká komora hlásí, že nechala sestavit vyúčtování s Paolem de la Stella a Zuanem Marii
dle přiloženého výtahu a že jim dluží 1 123 korun, oznamuje, že peníze vypůjčené nad zástavní sumu panství
Pátek 3 000 - 3 500 kop míš. nestačí na úhradu potřeb komory, oznamuje nutnost zaplatit kostelním a
hejtmanským služebníkům jejich dlužné platy, předkládá nabídku hejtmana na vykoupení některých vesnic při
poděbradském panství, píše ohledně nabídnutí půjčky Gendorfovy 30 000 zl., ohledně odstoupení zemského
fojta v Dolní Lužici a sestavení účtů, ohledně obhlídky hradu Rabštejna zastaveného hraběti Lorenci Šlikovi kvůli
další stavbě, ohledně polské mince a nákupu stříbra pány z Pernštejna, ohledně vykoupení panství Křivoklátu,
ohledně panství Mělník. (orig. 10 fol.)

Stránka 5 z 66

1540
1540
1540

1540

1540

1540
1540
1540

1540
1540

1540

1

Inventář fondu APH č. 5, Dvorská komora z let 1529-1621, sg. D K
58 1540, 25. XI. Praha. Česká komora oznamuje panovníkovi, že dala sestavit rozpočet na potřebu železa mistrem
Paolem de la Stella, pokladníkem a stavebním písařem pro letohrádek na 150 centů, která má Gendorf dodat do
března příštího roku, ohledně Gendorfovy žádosti o stravné při cestě do Hlohova zašlou panovníkovi předložený
partykulář se svým dobrozdáním. (orig. 2 fol.)
59 1540, 26. XII. Vídeňské Nové Město. Ferdinand I. oznamuje Griespekovi přijetí zahradníků Mikuláše
Rheinhardta a jeho bratra Claudia z Elsaska do král. zahrady jako dvor. zahradníky, stanoví jim plat a Griespek
má jim vykázat místo k práci. (oprav. orig. 1 fol.)
60 1541, 4. II. Vídeňské Nové Město. Florián Griespek oznamuje Ferdinandovi I. vyhlédnutí místa ve střední části
zahrady pro zahradníky Mikuláše a Claudia Rheinhardta k jejich práci (d. d. 24. I. Praha). Ferdinand I. schvaluje.
(koncept 2 fol., orig. 4 fol.)
61 1541, 10. IV. Vídeň. Ferdinand I. zamítá návrh české komory na zastavení stavby letohrádku, nařizuje držet při
stavbě mistra Paola de la Stella a Zuana Mariu s náklady 2 000 - 3 000 zl. rýn. a ostatní dělníky odeslat, oznámit
kolik kusů chybí ještě k dokončení stavby, zaplatit dluh 2 200 zl. řemeslníkům z restů rady Kryštofa z Gendorfu a
Friedricha z Aichelbergu, výběrčího v Jáchymově, nařizuje začít jednání o vykoupení panství křivoklátského od
zástavního držitele Ladislava Popela z Lobkovic, dále ohledně vykoupení zboží Pátku, dále ohledně jednání s
Fuggery o půjčku, ohledně zjednání nějaké osoby na sestavování účtů, nařizuje komoře domluvit radovi
Kryštofovi z Gendorfu pro jeho nepřítomnost ve službě, dále píše ohledně odúmrtí knížectví Hlohovského.
(koncept 4 fol.)
62 1541, 30. V. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje Floriánu Griespekovi zaslat salát vypěstovaný v král. zahradě. (koncept
1 fol.)
63
1541, 15. V. Vídeň. Ferdinand I. bere s politováním na vědomí zprávu o požáru Pražského hradu, nařizuje
opatřit klenby v kostele a Vladislavském sále před zřícením, doporučuje jednat se židovskou obcí o půjčku či
příspěvek, nařizuje zastavit práce na letohrádku, odeslat řemeslníky a kameníky s 1 000 zl. (v příloze zpráva
Kryštofa z Gendorfu a Floriána Griespeka o požáru Malé Strany a Hradčan). (koncept 2 fol., orig. 2 fol.)
64 1541, 24. VIII. Vídeňské Nové Město. Ferdinand I. přikazuje české komoře vyplatit mistru Paola de la Stella a
jeho pohlédavku za práce na reliéfech 106/1/2 koruny, nařizuje aby týž s dvěma tovaryši reliéfy úplně dokončil,
stanoví mu 1 500 zl. rýn. (koncept 1 fol.)
65 1541, 26. X. Linec. Ferdinand I. nařizuje na zprávu Griespekovu (d. d. 12. X.) sehnat vhodného slévače k přeliti
děl a zjednat k tomu i potřebné dřevo. (koncept 2 fol., orig. 6 fol.)
66 1541, 12. XI. Linec. Ferdinand I. oznamuje české komoře přeložení sněmu z Kutné Hory do Prahy, dává příkazy
k obnovení král. pokojů, nařizuje zřídit Zelenou světnici pro audience a účtárnu pro dvorskou komoru, dále
královniny pokoje, pokoje pro úředníky, stáje, stanoví náklad 500 - 600 zl. na tyto provizorní úpravy. (koncept 4
fol.)
67 1542, 1. VI. Vídeň. Ferdinand I. urguje u Kryštofa z Gendorfu na Vrchlabí železo určené pro letohrádek, na něž
dostal Kryštof 300 uherských zl. z lehnických zástavních peněz. (koncept 1 fol.)
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68 1542, 9. VIII. Norimberk. Ferdinand I. píše Floriánu Griespekovi ohledně urychleného zaslání daní na vydržování
armády, hornictví, ohledně instrukce pro nejvyššího mincmistra, panství Poděbrad a Křivoklátu, peněz na stavbu
Hradu a letohrádku, ohledně nedoplatků kunovských peněz české komoře, dluhu nejvyššímu proviantmistru,
fuggerovských peněz. (koncept 4 fol.)
69
1542, 14. XII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje české komoře vyplatit dluh staviteli Paolo de la Stella. (koncept 1. fol.)
70 1542, 20. XII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje puchšpanovi odebrat se do Prahy ke službě a ukončit jednání s
horními městy. (koncept 1 fol.)
71 1542, 31. XII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje české komoře vyplatit kameníky, kteří chtějí odejít domů, dále
oznamuje svůj úmysl po skončení říšského sněmu v Norimberce se odebrat do Prahy a dát opravit a zřídit
obytné pokoje. (koncept 1. fol.)
72 1543, 9. III. Norimberk. Ferdinand I. oznamuje Floriánu Griespekovi svůj brzký příjezd po skončení říšského
sněmu do Prahy a posílá svého komorního furýra, Leopolda Heuperga k obhlídce obydlí, pak odesílá Griespeka
do Hlohovského knížectví k jednání. (koncept 1 fol.)
73 1543, 20. III. Norimberk. Ferdinand I. nařizuje české komoře urychlit přípravu obydlí k ubytování dvora zničených
požárem 1541. (koncept 2 fol.)
74 1543, 29. III. Norimberk. Ferdinand I. v odpovědi na Griespekův dopis (d. d. 18. III.) ohledně staveb král. pokojů
k ubytování, jednání v Hlohově a na dopis komorníka Ottaviána Neidegga souhlasí s Griespekovými návrhy.
(koncept 2. fol., orig. 4 fol.)
75 1543, 5. X. Bratislava. Ferdinand I. nařizuje Floriánu Griespekovi dát vystavit pro nejv. hofmistra z Felsu světnici
a komoru ve věži, dále pro Hanse Hofmana z Grynpychlu a Střechova opravit potřebné v domech pánů v
Vejtmile a Malovců a zařídit pokoje pro kancelář dvorské komory. (koncept 2 fol.)
76 1543, 6. a 9. X. Praha. Florián Griespek dává panovníkovi odpověď na předchozí žádost ohledně umístění
kanceláře dvorské komory a stavby král. pokojů k ubytování dvora. (orig. 4 fol.)
77 1543, 2. XI. Vídeň. Ferdinand I. zjednává Tomáše Jaroše za puškaře na Hradě a oznamuje to české komoře.
(koncept 1 fol.)
78 1544, 10. VIII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje české komoře vyplatit dvornímu sklenáři mistru Valtinu Schemerovi
dluh za zasklení chrámu sv. Víta. (koncept 1 fol.)
79 1545, 18. III. Worms. Ferdinand I. nařizuje české komoře vyplatit dlužnou mzdu Baptistu Savosovi zedníku při
letohrádku. (koncept 1 fol.)
80 1545, 9. VII. Worms. Ferdinand I. nařizuje české komoře dát vyšetřit závady ve Sněmovně, opravit a podat
zprávu. (koncept 1 fol.)
81 1545, 2. X. Vídeň. Ferdinand I. stanoví řád staveb v Praze, ponechává Paolo de la Stella jeho měsíční plat 12
korun za kus, dále přikazuje mistru Pavlovi práci na letohrádku, zatímco Zuan Maria zedník má pracovat na
Hradě a jinde, nařizuje české komoře dohlížet na Stellu a jeho čeleď, aby pracovala na letohrádku, a zakazuje
jim k topení král. dřevo. (opr. orig. 4 fol.)
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82 1546, 26. III. Praha. Česká komora předkládá rozpočet staveb na léto 1546, naříká na práci Vlachů na
Poděbradech, která vyžaduje velké náklady, a žádá na panovníkovi její zastavení či opatření peněz (rozpočet
přiložen). (orig. 6 fol.)
83 1546, 2. IV. Olomouc. Ferdinand I. oznamuje české komoře, že všechny stavby uvedené v seznamu z 26. III.
jsou nutné, ale třeba hledět k financím a některé odložit. Komora má provádět stavby na výslovný příkaz
panovníka. (koncept 2 fol.)
84 1546, 11. IV. Vratislav. Ferdinand I. nařizuje Floriánu Griespekovi zaslat chřestový salát se suchou trávou
poštou. (koncept 1 fol.)
85 1546, 25. VI. Řezno. Ferdinand I. nařizuje české komoře zaslat za ním uzrálé ovoce. (koncept 1 fol.)
86 1546, 7. VII. Řezno. Ferdinand I. nařizuje české komoře zaslat uzrálé ovoce, zvláště švestky a fíky na jeho dvůr.
(koncept 1 fol.)
87 1548, 14. I. Augsburg. Ferdinand I. nařizuje české komoře vyplatit na práci dvornímu malíři Jakubu
Seiseneggrovi 100 zl. rýn. (koncept 1 fol.)
88
1548, 30. I. a 1. II. Praha. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský píše králi Ferdinandovi ohledně potřeby 5-ti železných
tyčí pro chrám sv. Víta a žádá ho o příkaz v tomto směru radovi, úředníku a forstmistru Waltheru Heringovi v
Inndernpergu při Eisenerzu u Leoben ve Štýrsku (v příloze dopis arcivévodův Heringovi). (orig. 3 fol.)
89 1548, 2. III. Augsburg. Ferdinand I. píše arcivévodovi Ferdinandovi ohledně některých závad v účetním výtahu
rentmistra české komory Hanse Spiegla. (koncept 2 fol.)
90 1548, 10. IV. Augsburg. Ferdinand I. nařizuje na žádost arcivévody Ferdinanda Tyrolského, zda se má stavět
zámek v Brandýse dle modelu mistra Mathese či Stelly (d. d. 28. III.) dokončit stavbu v Brandýse dle oznámení
mistra Mathese (připojena zpráva zámeckého hejtmana v Brandýse Stanga, zedníka mistra Mathese a
kameníka Stelly). (koncept 1 fol., orig. 8. fol.)
91 1548, 1. V. Praha. Arcivévoda Ferdinand zasílá králi Ferdinandovi I. zprávu k vysvětlení závad v účtech účetní
výtahy výdajů za měsíce leden - březen 1548 v opisech. (orig. 2 fol., opisy 89 fol.)
92 1548, 26. VI. Augsburg. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandu Tyrolskému zastavit stavbu mostu přes
příkop a dát zprávu. (koncept 1 fol.)
93 1548, 19. VII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje české komoře na žádost Hanse Trautsona ze Sprechensteina
dědičného maršálka v Tyrolích, rady a nejv. dvorského maršálka dát vystavět světnici a komoru v jeho domě na
Hradě. (koncept 1 fol.)
94 1548, 7. VIII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi oznámit schválený stavební řád v Praze i
po Čechách stavebním lidem. (koncept 1 fol.)
95 1548, 18. XI. Bratislava. Ferdinand I. nařizuje hejtmanu Pražského hradu předat zaslané štěpy zahradníkovi v
Praze. (koncept 1 fol.)
96 1550, 5. III. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi předat část zaslaných štěpů zahradníkovi v
Praze a ostatek do Poděbrad a Lysé. (koncept 1. fol.)
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97 1550, 27. III. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje hradnímu hejtmanu Oldřichu Dubanskému strhnout domky mistra
Pavla a zedníka Hanse v král. zahradě pro rozšíření místa za náhradní mimo zeď, nechat takové místo dle
modelu upravit zahradníkem Claudiem Rheinhardtem, dát klást potrubí do zahrady, a bere s uspokojením na
vědomí zasazení pařížských hrušní. (koncept 2 fol.)
98 1550, 8. IV. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi hradit střešní měď z Báňské Bystrice z peněz
určených na stavbu kostela. (koncept 1 fol.)
99 1550, 16. IV. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje hejtmanu Pražského hradu obstarat vysázení ovocných stromů a
jiných zahradních druhů na jaře. (koncept 1 fol.)
100 1550, 28. IV. Praha. Arcivévoda Ferdinand se přimlouvá u svého otce za puškaře Tomáše Jaroše, aby mu byla
poskytnuta náhrada za nezdařené lití velkého zvonu. (orig. 4 fol.)
101 1550, 16. V. Vídeň. Ferdinand I. povolil vydat 100 centů mědi k lití děl Tomášovi Jarošovi z Báňské Bystrice a
strhnout mu z jeho platu a slevačské mzdy. (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
102 1550, 2. VI. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi v létě nechat provést některé opravy na
domě choralistů na Hradě a hradit je z pozůstalosti Simona Vilatica. (koncept 1 fol.)
103 1550, 19. VII. Augsburg. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi zaslat melouny z král. zahrady.
(koncept 1 fol.)
104 1550, 28. VII. Augsburg. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi oznámit zedníku Mathesovi v Brandýse, že se
nebude na zámku nic stavět kromě dokončení schodiště. (koncept 1 fol.)
105 1550, 21. VIII. Augsburg. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi opatřit peníze na stavbu v král.
zahradě z důchodů komory. (koncept 1 fol.)
106 1550, 23. IX. Augsburg. Ferdinand I. zasílá rentmistrovi české komory Hansi Spieglovi otisk pečetního kamene
španělského prince Filipa, nařizuje dát jej prohlédnout řezači Götzovi a zhotovit krásnější a umělečtější. (koncept
1 fol.)
107 1550, 25. IX. Augsburg. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi na prosbu Stellovu vyplatit dluh
kameníkům v Praze. (koncept 1 fol.)
108 1550, 15. X. Augsburg. Ferdinand I. nařizuje Hansi Spieglovi rentmistrovi, aby broskvoně, které mu dojdou z
Vídně, nechal z poloviny zahradníkem Claudiem vysázet v král. zahradě v Praze a z poloviny v zahradě v Lysé.
(koncept 1 fol.)
109 1550, 7. X. a 24. XII. Augsburg. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi a české komoře dát radu a
dobrozdání ohledně supliky tenoristy Andrease Legarta, který žádá darování domku na Malé Straně odúmrti po
pasíři. (koncept 2 fol.)
1550,
25. X. Augsburg. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi poslat kameníky, kteří pracovali v Praze,
110
ihned do Vídně. (koncept 1 fol.)
111 1550, 27. X. Augsburg. Ferdinand I. hejtmanu Pražského hradu projevuje uspokojení nad vedením pramenité
vody do zahrady a na Hrad, nařizuje přes zimu nechat téci pramen volně, příští jaro jej nechat téci dřevěnými
rourami přes most a ne přes vinici do Hradu a ne dále. (koncept 1 fol.)
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112 1550, 12. XI. Augsburg. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi na žádost zbrojmistra na Pražském
hradě Kryštofa Schnepergera podat zprávu o stavebních závadách zbrojnice. (koncept 1 fol.)
113 1551, 1. II. Augsburg. Ferdinand I. píše české komoře ohledně žádosti abatyše kláštera sv. Jiří týkající se
uzavření kláštera, prominutí daně na 4 zvony, ozdoby kostela, převora a konventu minoritů ve Zhořelci, zjednání
almužen a náhrady klenotů. (koncept 1 fol.)
114 1551, 21. III. Praha. Česká komora žádá na panovníkovi instrukce ohledně sobů z Laponska a jejich vydržování.
(orig. 3 fol.)
115 1551, 26. IV. Praha. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský žádá Ferdinanda I. o náhradu 200 zl. rýn., které byly dány z
rentmistrovského úřadu Erhardu Noldemu na dopravu sobů do Vídně. (orig. 2 fol.)
116 1551, 26. VI. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje na žádost děkana a kapituly svatovítské arcivévodovi Ferdinandovi dát
vystavět dům choralistů pražského kostela. (koncept 1 fol.)
117 1551, 3. VIII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi, aby uspíšil podání zprávy české komory ohledně domu
stavebního písaře. (koncept 1 fol.)
118 1551, 11. VIII. Vídeň. Ferdinand I. na žádost hradního hejtmana Oldřicha Dubanského ze 14. VII. t. r. bere na
vědomí zprávu o vedení pramenité vody do zahrady dřevěnými rourami i zprávu o objevu nového pramene,
nařizuje zjistit jakost vody i výši nákladů na využití nového pramene. (koncept 1 fol., orig. 2. fol.)
119
1551, 29. VIII. Praha. Hejtman Pražského hradu na žádost krále Ferdinanda I. hlásí, že voda vedená jedlovými
rourami chutnala po bahně, ale nyní se již čistí, že náklady na vedení vody z nového pramene, s bohatší a
chutnější vodou budou obnášet na 300 tolarů, že voda vedená do zahrady je mdlá a teplá kvůli čerstvě
položeným rourám, ale po ssednutí zeminy se ochladí, že potrubný onemocněl a práce se zdrží. (orig. 2 fol.)
120 1551, 24. IX. Praha. Hejtman Pražského hradu hlásí Ferdinandovi I., že vedení z nově objeveného pramene
bude v několika dnech hotovo k prvním položeným rourám, a dle úsudku arcivévodova pro příhodné počasí
záhodno vést ke druhému proudu, vše záleží na panovníkově rozhodnutí stejně i se zasláním a opatrováním
výhonků fíků. (orig. 2 fol.)
121 1551, 24. IX. Praha. Arcivévoda Ferdinand navrhuje králi Ferdinadovi snížení vojenského lidu na Hradě na 100
žoldnéřů kvůli zmenšení nákladů. (orig. 2 fol.)
122 1551, 20. X. Praha. Arcivévoda Ferdinand oznamuje, že se snížením vojenského lidu na Hradě nutno počkat až
česká komora sežene peníze na jejich vyplacení. (orig. 2 fol.)
123 1552, 22. I. Dvorská komora jménem panovníka přikazuje české komoře nechat slévárnu na Hradě přemístit na
jiné místo u cihelny. (koncept 1 fol.)
124 1552, 4. II. Praha. Česká komora zasílá Ferdinandovi I. seznam vymustrovaných žoldnéřů v počtu 136 osob na
Hradě i s platem každého. (orig. 12 fol.)
125
1552, 6. II. Vídeň. Ferdinand I. přikazuje hejtmanu Pražského hradu zaslat 3 druhy měděného střešního plechu
ke krytí letohrádku se vzorkem, jak by měl být plech přibit, dále stromky z král. zahrady. (koncept 1 fol.)
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126 1552, 22. II. Vídeň. Ferdinand I. opakuje příkaz hejtmanu Oldřichu Dubanskému na zaslání tří druhů měděného
střešního plechu a zvlášního vzorku na přibití i stromků ze zahrady. (koncept 1. fol.)
127 1552, 17. III. Bratislava. Ferdinand I. nařizuje hejtmanu PH Oldřichu Dubanskému předat zaslaná semena, jádra
broskví a meruněk zahradníkům v Praze, Poděbradech a Lysé k vypěstování. (koncept 1. fol.)
128 1552, 11. IV. Vídeň. Ferdinand I. schvaluje žádost české komory nechat dům Hanse Hoffmana úplně dle
přiloženého modelu vystavět. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
129 1552, 7. VII. Vídeň. Arcivévoda Maxmilián žádá na arcivévodovi Ferdinandu Tyrolském, aby česká komora
uhradila správci obchodu mědí a císařskému radovi Kryštofu z Konric 1 371 zl. za střešní a jinou měď. (koncept
1. fol.)
130 1552, 12. VIII. Vídeň. Arcivévoda Maxmilián žádá arcivévodu Ferdinanda, aby vyšetřil a podal zprávu ohledně
domu, který měl Ferdinand I. povolit zpěvákovi kapely Andreasu Legartovi na Starém Městě. (koncept 1 fol.)
131 1552, 25. X. Ebersdorf. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi nechat vyplácet Hansi Tirolovi 30 zl.
měsíčně platu a řádně s ním zúčtovat. ( koncept 1 fol.)
132 1553, 10. I. Štýrský Hradec. Ferdinand I. v dopise arcivévodovi Ferdinandovi zamítá žádost hraběte Aloise
Ladrona o přijetí zápisu na jeho vystavěný dům. (koncept 1 fol.)
133 1553, 9. III. Ferdinand I. žádá o radu a dobrozdání české komory ohledně žádosti Hanse Tirola o stateček na
hoře sv. Prokopa. (koncept 1 fol.)
134 1553, 3. VII. Praha. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský hlásí Ferdinandu I., že psal Fridrichu Phanmüllerovi
varhanáři z Amberga ohledně varhan v kostele sv. Víta, dále že nařídil vést 400 centů sanytru do Pasova. (orig.
2 fol.)
135 1553, 18. VII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje české komoře poskytnout pomoc kameníku Janu Campionovi.
(koncept 1 fol.)
136 1553, 7. VIII. Innsbruck. Místodržící, regenti a radové hornorakouské komory žádají Ferdinanda I. o zákrok ve
věci zásilky 400 centů sanytru českou komorou. (orig. 2 fol.)
137 1553, 9. IX. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi, aby furýr Veit Schardinger nebyl kvůli
vystavěné světničce a stáji na Hradě obtěžován. (koncept 1 fol.)
138 1553, 2. X. Vídeň. Ferdinand I. souhlasí s přímluvou arcivévody Ferdinanda (d. d. 3. IX.) za zahradníka Claudia
Rheinharda, aby mu byl dopřán domek s viničkou a svršky po zemřelém Janu Slámovi na Malé Straně. (koncept
1 fol., orig. 2 fol.)
139 1553. Futrmistr Zikmund Winkler žádá panovníka, aby stará věž, která byla osazenstvem stájí pro jich potřeby
renovována, byla k tomuto účelu ponechána a odmítnuty žádosti děkanovy. (orig. 2 fol.)
140 1554, 10. II. Vídeň. Ferdinand I. žádá na české komoře dobrozdání ohledně žádosti Hanse Greaczera kontrolora
úřadu zbrojmistra na Pražském hradě povolit mu koupi domku zv. Stará kancelář se slevou nebo domek, v němž
bydlí, mu dát dědičně. (koncept 1 fol.)
141 1554, 28. II. Vídeň. Ferdinand I. žádá na arcivévodovi dobrozdání ohledně prodeje domu na Hradě bývalým
obročním písařem Lucasem Vetterem za 400 tolarů. (koncept 1 fol.)
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142 1554, 25. VI. Olomouc. Purkmistr a rada města Olomouce píší radům a správcům měděných dolů v Báňské
Bystrici, že přijali střešní měď na pokrytí kostela sv. Víta na Pražském hradě a doufají, že panovník bude hradit
další dopravu mědi do Prahy. (orig. 2 fol.)
143 1554, 1. VII. Vídeň. Ferdinand I. v dopise Hansi Tirolovi schvaluje jeho model na krytí a malování 6 pokojů a
krbů brandýsského zámku a rovná spory Tirolovy se Zuanem Mariou a jeho synem a mistrem Andreem
kameníky. (koncept 2 fol.)
144 1554, 1. VII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi nechat krýt a malovat 6 pokojů Brandýsského zámku dle
modelu Tirolova a zastavit různice Tirolovy s kameníky Zuanem Mariou, jeho synem a mistrem Andreem Mariou.
(koncept 3 fol.)
145 1554, 16. VII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi nechat vyplatit kameníku Janu Campianovi
jeho dluh a o přijetí do jeho předchozí služby podat zprávu a dobrozdání. (koncept 1 fol.)
146 1554, 16. VII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi vyšetřit stížnosti cihláře Petra Ciginna na stavitele Hanse
Tirola a nadále cihly odebírat. (koncept 1 fol.)
147 1554, 16. X. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje hejtmanu Pražského hradu Oldřichu Dubanskému poradit se s Tirolem
ohledně umístění prachu, neboť dosavadní kvelb v oboře nevyhovuje. Stejný příkaz dán arcivévodovi. (koncept
2 fol.)
148 1554, 21. XI. Vídeň. Ferdinand I. přijímá syna Hanse Tirola Pavla do svých služeb s jedním koněm za 10 zl. rýn.
měsíčně a přikazuje arcivévodovi vystavit na to list. (koncept 1 fol.)
149 1554, 21. XI. Vídeň. Ferdinand I. píše Hansi Tirolovi, zamítá jeho žádost o statek sv. Prokopa, žádost o peníze
odkazuje na příští dobu, pouze souhlasí s přijetím syna Pavla do král. služeb jako pomocníka otcova. (koncept 1
fol.)
150 1554, 29. XI. Vídeň. Ferdinand I. povoluje na žádost svého syna arcivévody Ferdinanda přijmout za koadjutora
jeho osobního lékaře dr. Ondřeje Galla dr. Ondřeje Mathioliho z Gorice; 400 tolarů jeho platu má být hrazeno z
částky určené pro arcivévodův dvůr. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
151 1555, 18. I. Augsburg. Ferdinand I. ukládá arcivévodovi Ferdinandu Tyrolskému, aby přikázal radovi Hermesu
Schalautzerovi vypravit dva stavitele Wolmuta a Ferrabosca z Vídně do Prahy k poradě o stavbách. (koncept 1
fol.)
152 1555, 28. I. Plzeň. Arcivévoda Ferdinand oznamuje králi Ferdinandu I., že na příští suché dny se odebere do
Prahy a že přikázal, aby oba stavitelé přišli do Prahy, a pak je odešle ke dvoru. (opis 2 fol.)
153
1555, 28. VII. Ferdinand I. na přímluvný dopis Františka hrab. z Thurnu ohledně cihláře Petra Cigina odpovídá
témuž, že dal arcivévodovi příkaz, aby cihlář byl uspokojen a nedálo se mu bezpráví. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
154 1555, 13. X. Innsbruck. Ferdinand I. nařizuje české komoře vystavit Aloisi hrab. z Ladronu zápis na prostavěné
peníze na jeho domě v Praze. (koncept 1 fol.)
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155 1555, 13. X. Innsbruck. Ferdinand I. nařizuje české komoře 2 000 tolarů, které byly se souhlasem stavů určeny k
prostavění na domě nejvyššího zemského písaře a nebyly ani z berně ani z rentmistrovského úřadu nejv.
zemskému písaři Volfovi z Vřesovic složeny, připočítat k zástavní sumě na Krupce. (koncept 1 fol.)
156 1555, 22. XI. Vídeň. Ferdinand I. uděluje na žádost trabanta Petra Mulnera na přímluvu arcivévody Ferdinanda
potvrzení na jeho dům předaný mu tchýní Salomenou Kaufmandlovou za chrámem sv. Víta. (koncept 1 fol., orig.
4 fol.)
157 1556, 16. IV. Vídeň. Dvorská komora oznamuje panovníkovi, že dala staviteli Bonifáci Wolmutovi na cestu do
Prahy 24 zl. rýn. (koncept 1 fol.)
158 1556, 15. VI. Vídeň. Bonifác Wolmut žádá na Ferdinandovi I. rozhodnutí o letohrádku, aby stavba byla do zimy
pod střechou, dále peníze na udržení stavby kostela, rovněž peněžní zálohu na zařízení svého hospodářství a
stravu. (orig. 1 fol.)
159 1556, 20. VI. Vídeň. Ferdinand I. vystavuje pas na volný průjezd sudu s oděvy a jinými věcmi Bonifáce Wolmuta.
(koncept 1 fol.)
160 1556, 22. VIII. Vídeň. Ferdinand I. uděluje expektanci na místo dvorního varhaníka při chrámu sv. Víta Janu
Valdekovi varhaníku u sv. Štěpána ve Vídni. V příloze připojena žádost Jana Valdeka o místo varhaníka v Kutné
Hoře a expektanci na místo dvorního varhaníka při chrámu sv. Víta po smrti předchozího varhaníka Mikuláše
Lescaliera. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
161 1556, 4. IX. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje české komoře podat zprávu na prosbu dr. Ondřeje Galla o jednom
domě v Praze. (koncept 1 fol.)
162 1557, II. Praha. Rozpočet potřebné mědi na krytí střechy letohrádku. (orig. 1 fol.)
163 1557, 6. VIII. Vídeň. Pas na 80 centů střešního měděného plechu. (koncept 1 fol.)
164 1557, 2. XI. Akta týkající se stavitele Hanse Tirola a jeho horního podnikání. (orig. 23 fol., koncept 2 fol.)
165 1558, 1 VIII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje kupci Kašparovi poslat zbytek měděného střešního plechu do 100
centů z Báňské Bystrice do Prahy na letohrádek. (koncept 1 fol.)
166 1558, 29. VII. Vídeň. Ferdinand I. zasílá arcivévodovi Ferdinandovi 56 centů měděného střešního plechu a
sděluje mu, že dal příkaz správcům v Báňské Bystrici co nejrychleji nechat zbytek do objednaných 100 centů
dopravit do Prahy. Připojen pas na 56 centů mědi. (koncept 2 fol.)
167 1558, 3. VIII. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi Ferdinandu Tyrolskému vyplatit druhou polovinu mzdy
vozkům za vezení mědi 56 centů mědi z Vídně. (koncept 1 fol.)
168 1559, 9. X. Císař Ferdinand I. vyhovuje žádosti svatovítského varhaníka Buriana Valdeka o zvýšení
dosavadního platu dvou tolarů o 1 tolar týdně k vydržování kalkanta z kutnohorské mince. (orig. 2 fol.)
169
1559, 24. XI. Praha. Arcivévoda Ferdinand dává císaři zprávu o vybírání daní v Čechách a v Lužici. (orig. 10 fol.)
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170 1560, 8. V. Vídeň. Císař Ferdinand I. v odpověď na arcivévodovo psaní uděluje pokyny ohledně staveb na
zámcích v Přerově, Poděbradech a Lysé a ustanovuje mistra Hanse Luchese za dvorního zedníka v Praze a
mistra Oldřicha Avostalise za zednického mistra při stavbách mimo Prahu, zejména na třech zmíněných místech
a nařizuje mu vyplatit 60 tolarů za 2 roky, kdy pracoval u Wolmuta (rozpočet Wolmuta na stavby na 3 zámky +
plánek zámku Přerova nad Labem). (orig. 13 fol., koncept 5 fol.)
171 1561, 7. VI. Praha. Arcivévoda Ferdinand oznamuje císaři žádost svého dvorního pekaře Oldřicha Häggla
nechat jeho domek na půdě jiřského kláštera buď nově vystavět na náklad císařův či ho nechat opravit na jeho
náklad, ale darovat mu ho. Domek musí být z protipožárních důvodů opatřen cihlovou střechou nebo znovu
vystavěn. Byl prohlédnut mistrem Mathesem tesařem, zedníky Hansem Luchesem a Jindřichem a na jeho
znovuvystavění rozpočteno 250 kop, na opravu 200 kop. Arcivévoda doporučuje přenechat domek pekaři
dědičně a dopsat abatyši, aby mu přenechala pozemek pod mírný plat. (orig. 6 fol.)
172 1561, 17. I. Praha. Arcivévoda Ferdinand oznamuje císaři, že obdržel jeho příkaz, aby dům tajného rady doktora
Gengera na Valech byl odstoupen za 1 000 zl. nejvyššímu komořímu arcivévody Ferdinanda Aloisi hrab. z
Ladronu. Dům dostal od nebožtíka Bernarda Khevenhüllera doktor Gengr a ten prostavěl na něm 400 tolarů a
doporučuje vyhovět žádosti hrab. z Ladronu a zapsat mu na domě 1 400 tolarů (připojeny přílohy výpis z
majestátu Bernardu Khevenhüllerovi ze 27. IX. 1547 na dům a zápis hrab. z Ladronu). (orig. 6 fol.)
173 1561, 12. VI. Praha. Arcivévoda Ferdinand doporučuje císaři přijmout do služeb švagra Claudia Rheinhardta za
zahradníka a žádost Claudia Rheinhardta o provisi 100 tolarů. Nechává císaři na vůli. (orig. s poznámkami o
vyřízení 2 fol.)
174 1563, 12. V. Innsbruck. Císař Ferdinand I. odpovídá nejv. zem. písaři Volfu z Vřesovic, potvrzuje příjem nákresu
zadní a jedné dlouhé části mříže kolem náhrobku královny Anny Jagellonské v chrámu svatovítském, nařizuje
mu dát nakreslit přední část, přijímá jeho nabídku na pomoc při stavbě na Hradě a letohrádku, o žádosti
Schmidhammerově puškaře a zámečníka rozhodne až po zprávě, kolik stála prvá mříž, kterou rovněž
Schmidhammer dělal (přip. dopis Vřesovcův a žádost Schmidhammerova o zadání mříže). (koncept 4 fol., orig.
6 fol.)
175
1563, 13. VIII. Praha. Česká komora zasílá císaři Ferdinandovi I. k podpisu zápis hraběte Františka Thurna na 2
000 tolarů na starý dům mezi vraty na Pražském hradě, dále písemný příkaz kvůli témuž, obligaci hejtmana
Pražského hradu na 3 000 zl. a provisi a účetní list bývalého účetního rady Jakuba Hrušky. (orig. 2 fol.)
176 1563, 2. X. Praha. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský oznamuje císaři ohledně závad v účtech Hanse Tirola, že
nelze přijmout výmluvu, že neměl patřičnou instrukci, neb se měl řídit stavebním řádem, ale jinak poněvadž jeho
stavby stojí a on sám se nijak neobohatil a nic by se na něm nevymohlo, aby se mu to prominulo. V příloze
připojena zpráva účetního a radů účtárny české komory. (orig. 4 fol.)
177 1563, 27. IX. Bratislava. Císař Ferdinand I. přikazuje arcivévodovi, aby dal vyplatit nejv. komořímu Aloisi hrab. z
Ladronu 3 119 zl. rýn. peněz z milosti a za odstoupení dvou domů v Praze 6 881 zl. celkem
10 000 zl. ze
slezských restů oproti vyzvednutí všech zápisů. (koncept 1 fol.)
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178 1536, 30. IX. Bratislava. Císař Ferdinand I. oznamuje arcivévodovi, že přijal dva zahradníky do služby v král.
zahradě v Praze, kteří mají přijít z Vídně, jednomu má arcivévoda dát vyplácet 10 zl. a druhému 6 zl. měsíčně,
má též podržet zahradníka, který je v Praze dosavad, aby seznámil nově příchozí, jak ošetřovat pomerančovníky
a fíkovníky. (koncept 2 fol.)
179 1563, 24. XII. Praha. Arcivévoda Ferdinand oznamuje císaři, že přijal opět do služeb Joana Kloli zahradníka,
když ten byl předtím na jeho žádost kvůli kacířství zbaven služby (přip. výsledek zkoušky zahradníkovi
provedené v klementinské koleji Jindřichem Jeseniem, v níž shledáno, že byl sveden zahradníkem Claudiem,
neumí ani číst ani psát, je ve víře prostomyslný, žádá si poučení a odpřisáhl své bludy). Dále oznamuje
arcivévoda Ferdinand, že ostatní dva mladé zahradníky, pokud je nebude král Maxmilián potřebovat, opatří jinak.
(orig. 4. fol.)
180 1563, 27. XII. Praha. Arcivévoda Ferdinand oznamuje císaři, že nechal ohodnotit práci svého dvorního malíře
Francisca de Tertio na dvou křídlech varhan v chrámu sv. Víta českými i německými malíři na 1 200 tolarů, na
jeho námitky ještě jednou na 1 600 tolarů, žádá o císařův příkaz, aby s ním mohl zúčtovat. (orig. 2 fol.)
181 1564, 22. II. Praha. Arcivévoda Ferdinand zasílá císaři obnovenou žádost mistra Hanse Luchese o provisi (na
předchozí přípis z června 1563 nedostal rozhodnutí) a přimlouvá se za ni. (orig. 5 fol.)
182 1564, 13. III. Vídeň. Císař Ferdinand I. nařizuje arcivévodovi učinit opatření, aby nepršelo do starých i nových
pokojů v Praze i do světnice zem. rady, rovněž i do pokojů v Brandýse a Poděbradech. (koncept 1 fol.)
183 1564, 1. IV. Praha. Jonas Scherrer varhanář z Closterneuburgu žádá peníze pro sebe a pro své tovaryše, kteří
pracují na varhanách dále i pro další mistry. (orig. 4 fol.)
184 1564, 24. IV. Ferdinand I. povoluje na přímluvu arcivévodovu zedníku Hansi Luchesovi roční provisi 60 tolarů,
pod podmínkou, že bude sloužit na Hradě. (orig. 2. fol., koncept 1 fol.)
185 1564, 4. V. Vídeň. Ferdinand I. nařizuje české komoře podat dobrozdání ohledně nabídnuté koupi domu Viléma
Galla na Pražském hradě. (koncept 1 fol.)
186 1564. 8. V. Vídeň. Ferdinand I. oznamuje české komoře, že povolil arcivévodovi Ferdinandovi 7 537 zl. rýn. na
vykoupení a stavební potřeby čtyř domků a vinice na Hradě, a poněvadž je míní podržet, aby sehnali peníze.
(koncept 1 fol.)
187 1564, 14. VI. Vídeň. Císař Ferdinand I. nařizuje české komoře na její žádost ze 4. VI. vydat 6 461 tolarů po 70
krejcarech z odúmrti po Jeronýmu Burckhersdorfovi v knížectví Hlohovském na 4 domy a vinici vedle Bílé věže
na Hradě a zbytek podržet do dalšího příkazu. (koncept 1 fol., orig. 3 fol.)
189 1564, 13. VII. Vídeň. Císař Ferdinand I. sděluje arcivévodovi, že povolil dětem nebožtíka varhanáře Fridricha
Phanmüllera nejen jich matce za čtyři roky 32 tolarů zapsané provise, ale i jednorázově vydat 50 kop míš.
(koncept 1 fol.)
190 1564, 11. VIII. Vídeň. Maxmilián II. oznamuje české komoře, že přijal znovu za zahradníka Hanse Gloglu a
nařizuje mu vydávat jeho dřívější plat. (koncept 1 fol.)
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191 1564, 23. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje podkomořímu králové Oldřichu Dubanskému z Duban vydat 1
100 tolarů na stavbu chrámu sv. Víta a varhan v Praze z důchodů věnných měst a oznámit, kolik tyto důchody
ročně vynáší. (koncept 1 fol.)
192 1564, 8. X. Vídeň. Císař Maxmilián II. oznamuje české komoře na její psaní z 25. IX., že bylo vyplaceno 100 zl.
rýn. malíři Dominico de Pozzo za skicu k malbě sněmovny, dalších 200 zl. měl dostat až po zahájení práce, ale
vzhledem k tomu, že se práce na sněmovně kvůli zemskému právu zastavila, má mu komora těch 200 zl. vydat,
aby se na práci připravil. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
193 1564, 13. X. Hans Tirol čestný herold a stavitel píše pražskému arcibiskupu Antonínu Brusovi z Mohelnice
ohledně záhuby ve šmelcování, varování proti stížnostem ve stavbách a jak by mohly být stavěny král. pokoje a
zbrojnice na Pražském hradě, ohledně varování proti Turkům. (orig. 4 fol.)
194 1564, 29. X. Česká komora hlásí císaři, že nevyplatila na oznámení stavitele Bonifáce Wolmuta malíři Dominico
Pozzovi 200 zl., neboť je obdržel prý již ve Vídni, dále že malíř chce zřídit lešení jen k přikrytí klenby a žádá
císařské rozhodnutí. (koncept 1 fol., orig. 1 fol.)
195 1564, 6. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře zjednat potřebné peníze ke zřízení a ladění varhan
v chrámu sv. Víta varhanáři Jonasu Schererovi. (koncept 1 fol.)
196 1564, 12. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. chválí českou komoru za to, že nevyplatila milánskému malíři Dominicu
de Pozzo 200 tolarů, které již dostal, dále nařizuje malbu ve sněmovně do příštího sněmu zastavit a pak opět
nechat pokračovat. (koncept 2 fol.)
197 1564, 20. XI. Arcivévoda Ferdinand doporučuje žádost malíře Dominica de Pozzo, aby dostal pas na cestu do
Itálie, kam se chce odebrat kvůli barvám a jiným potřebám. Na sněmovně se nedá začít. Císař svoluje pod
podmínkou návratu o vánocích. (orig. 2 fol.)
198 1565, 8. I. Praha. Arcivévoda Ferdinand oznamuje císaři, že císař Ferdinand I. určil kdysi mistra Hanse Lugese
za zednického mistra v Praze a Oldřicha Avostalise na panstvích za roční plat 40 tolarů; na zásah arcivévodův
to bylo z úsporných důvodů zrušeno. Mistr Hans suplikoval, aby za jeho službu mu bylo dáno do roku 1562 200
tolarů a arcivévoda se přimlouvá za splnění jeho žádosti. (orig. 2 fol.)
199 1565, 22. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. bere na vědomí zprávu arcivévody Ferdinanda, že chodba z
Vladislavského sálu do Rožmberského domu byla k jeho korunovaci zřízena nemalým nákladem, rovněž
kuchyně a jiné dávno odbourány, a že proto třeba to udělat nově a poslat furýry. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
200 1565, 28. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi nechat jednat s vdovou po Jeronýmovi
Burckersdorfovi, aby zbytek odúmrti nyní vyplatila na zaplacení domů arcivévody Ferdinanda na Hradě. (koncept
2 fol., orig. 2 fol., opisy 3 fol.)
201 1565, 26. II. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vyplatit dvornímu malíři Franciscovi de Tertio za
jeho malbu křídel velkých varhan, za tři portréty a malbu kašny 455 kop 32 krejcarů míš. (koncept 1 fol.)
202 1565, 8. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi podat zprávu ohledně žádosti
pozaunéra Kryštofa Reuse o páté smrtí Hanse Hirsche uvolněné místo pozaunéra na Hradě. (koncept 1 fol.)
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203 1565, 8. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi na jeho doporučení nabídky dr.
Viléma Galla zakoupit jeho dům na Hradě za 3 000 tolarů, vyšetřit, jak tento dům Gall dostal, také jakou činži a
spravedlnost na něm má a nechat ho ohodnotit a podat zprávu. (koncept 1 fol., orig. 6 fol.)
204
1565, 11. VIII. Milánský malíř Dominico Pozzo žádá o příkaz, jak to bude s malováním sněmovny. (orig. 2 fol.)
205 1565, 16. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. odpovídá na dvě zprávy české komory ze 30. VII. a 2. VIII., v nichž se
sděluje, že dlouhý most do zahrady se při zednické práci zřítil a že varhanář Jonas Scherer zemřel, schvaluje
opatření české komory, která sehnala 150 zl. na opravu a která má zajistit nového schopného varhanáře k
dokončení stavby varhan. (koncept 2 fol., orig. 4 fol.)
206 1565, 18. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje na supliku pražských hrnčířů arcivévodovi Ferdinandovi, aby
se jim na jejich pohledávku 55 kop 36 gr. za vsazení několika nových kamen v král. pokojích zjednala výplata.
(koncept 1 fol.)
207 1565, 18. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. žádá na arcivévodovi Ferdinandovi zprávu o opatření prostředků na
nutné opravy chrámu sv. Víta a Bílé věže. (koncept 1 fol.)
208 1565, 31. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. zasílá na žádost české komory podepsanou instrukci Mikuláše
Miřkovského a dalších 30 instrukcí císařským rychtářům ve městech. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
209 1565, 31. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi podat dobrozdání na žádost
komorního furýra Gilga de Roye o povolení šenkování vína v jeho domě na Hradě. (koncept 1 fol.)
210 1565, 6. IX. Praha. Arcivévoda Ferdinand oznamuje císaři, že na jeho příkaz dal prohlédnout znalci stavební
závady na kostele a Bílé věži, a k jich opravě že by bylo třeba 600 tolarů, a žádá o rozhodnutí, zda může užít
peněz z berně. Císař odkládá stavbu na příští rok. (orig. 2 fol.)
211 1565, 15. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi zjednat výplatu 203 kopy míš.
Danielu mědikováři z Nového Města Pražského na jeho pohledávku. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
212 1565, 20. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi zaplatit mědikováři Danielovi z
Nového Města Pražského jeho pohledávku 203 kop míš., aby mohl uspokojit své věřitele sekretáře dvorské
komory Ulricha Weinbergera a Christopha Kuepachera. (koncept 2 fol.)
213 1565, 21. IX. Brandýs. Nejvyšší lovčí Dětřich ze Švendy zasílá císaři Maxmiliánovi 4 vozy loktuší, píše o
nevěrném hospodaření brandýsského důchodního písaře. (orig. 2 fol.)
214 1565, 29. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje na zprávu arcivévody Ferdinanda z 5. IX., aby nový varhanář
Joachym Rudner pokračoval ve stavbě varhan v chrámu sv. Víta a aby potřebný náklad se hradil z důchodů
věnných měst královniných (přip. suplika Joachyma Rudnera). (koncept 1 fol., orig. 5 fol.)
215 1565, IX. Hans Tirol a vdova po Sebastianu Essenovi Anna oznamují co učinili pro císařský prospěch. (orig. 10
fol.)
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216 1565, 9. X. Praha. Arcivévoda Ferdinand oznamuje císaři, že nechal udělat rozpočet na postavení lešení k
výmalbě sněmovny na 153 kop 30 gr. a k úspoře nákladů po skončení zemského práva má se prostavět ne
všechno, ale po částech; malíři Dominicu Pozzovi nechal na cestu do Itálie 100 kop míš. Další peníze má císař
opatřit. (orig. 2 fol.)
217 1565, 11. X. Vídeň. Císař Maxmilián II. na přímluvu arcivévody Ferdinanda z 5. IX. povoluje Egidiu
Rabenneggrovi služebníku při kapli nebožtíka císaře Ferdinanda za jeho službu při pohřbu vydat oltářní sukno v
předním chóru s bílým křížem a 50 zl. jednorázově k jeho odbavení. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
218 1565, 22. X. Vídeň. Císař Maxmilián II. na přímluvu arcivévody Ferdinanda z 3. X. povoluje vdově po nejv.
pozaunérovi Hansi Hirschovi 52 tolarů roční provise na 3 roky. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
219 1565, 31. X. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje na žádost arcivévody Ferdinanda z 29. X. obnovit řád císaře
Ferdinanda na Pražském hradě a ponechat šenkování vína ve dvou domech u Gräczerové a Petra Mulnera a
šenk piva u zbrojního písaře a ostatní šenky zrušit. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
220 1565, 15. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. zamítá žádost Viléma z Oppersdorfu o sproštění služby vzhledem k
jejímu dobrému výkonu, nařizuje mu nechat provést opravu podlah, dveří, oken, ale se stržením staré brány a
novostavbou počkat do jeho příjezdu. (koncept 2 fol.)
221 1565, 23. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. ukládá arcivévodovi Ferdinandovi nechat odečíst dluh sekretářů dvorské
komory Ulricha Weinbergera a Christopha Kuepachera z pohledávky mědikováře Daniela z Nového Města
Pražského, kterou má za komorou. (koncept 1 fol., opisy 3 fol.)
222 1565, 30. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. schvaluje arcivévodovi Ferdinandovi, že dal z Vladislavského sálu
odstranit všechny krámky a ponechal jen ty v chodbě vedle sněmovny. (koncept 1 fol.)
223 1565, 4. XII. Vídeň. Císař Maxmilián II. oznamuje arcivévodovi Ferdinandovi, že chce koupit dům Viléma Galla
na Pražském hradě za 3 000 tolarů a že chce vydat arcivévodovi Ferdinandovi patřičnou náhradu. (koncept 1
fol.)
224 1565, 3. XII. Arcivévoda Ferdinand se přimlouvá za žádost svého komorního furýra Gilga de Roye o černá sukna
z jídelny arcivévody Karla a dvoje nebesa, jedna u jesuitů a druhá v chrámu sv. Víta (přip. Gilgova suplika).
Císař žádost zamítá. (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
225 1565, 10. XII. Praha. Česká komora píše panovníkovi a přimlouvá se, aby stavební písař Michal Keck mohl
provézt bez cla a mýta 12 vozů těžkého uherského vína z Uher. Císař povoluje 2 vozy. (orig. 2 fol.)
226 1566, 5. II. Praha. Arcivévoda Ferdinand žádá císaře o rozhodnutí ve věci penze zámeckého hejtmana Mikuláše
Miřkovského, kterou mu dal císař Ferdinand I. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
227
1566, 7. III. Augsburg. Císař Maxmilián II. nařizuje arcivévodovi Ferdinandovi podat zprávu na supliku Mathese
Borgorelliho vlašského zedníka v Brandýse ohledně náhrady za utrpěné škody při stavbě. (koncept 1 fol.)
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228 1566, 22. III. Augsburg. Císař Maxmilián II. na doporučení arcivévody Ferdinanda z 18. II. nařizuje témuž nechat
fortmistru v Brandýse Jáchymu Čackovi připočíst 1 000 tolarů, tedy 710 tolarů prostavěných nákladů v Hlavenci
a 290 tolarů uznání k dluhu 2 000 tolarů, které má za panovníkem (přip. žádost lesního, rozpočet domu, štěpnice
a vinice v Hlavenci). (koncept 2 fol., orig. 8 fol.)
229 1566, 27. IV. Augsburg. Císař Maxmilián II. nařizuje arcivévodovi podat své dobrozdání na návrh brandýsského
hejtmana ohledně vystavění pěti stržených mostů mezi Brandýsem a Boleslaví a vypsání cla, dává to na vědomí
Vilémovi z Oppersdorfu hejtmanu brandýsskému a nařizuje mu připravit zámek Brandýs k ubytování. (koncept 3
fol.)
230 1566, 30. IV. Augsburg. Císař Maxmilián II. na zprávu arcivévody Ferdinanda o uhynutí tura ve Staré oboře
nařizuje arcivévodovi objednat a nechat dopravit nového. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
231 1566, 19. VI. Císař Maxmilián II. na doporučení arcivévody Ferdinanda píše Mikuláši Žďárskému zámeckému
hejtmanu, aby mu posečkal s výplatou dlužných 3 000 tolarů po dobu 3 let a za to mu chce dát zápis na několik
vsí kláštera Pivoňky (u Poběžovic). (koncept 2 fol., orig. 2 fol.)
232 1566, 21. IX. Císař Maxmilián II. nařizuje na supliku Františka hraběte z Thurnu vyplatit mu zbytek peněz za
postoupené domy na Hradě. (orig. 1 fol.)
233 1566, 5. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat vydat víno sklizené z hradní vinice polovinu
z milosti a polovinu na dlužný plat zámeckému hejtmanu Mikuláši Miřkovskému. (koncept 1 fol.)
234 1566, 15. XII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat vydat na opravu proražené štoly a cechu
ve zlatých dolech v Jílovém 100 tolarů puškaři Tomáši Jarošovi. (koncept 1 fol.)
235 1567, 14. XI. Brno. Císař Maxmilián II. nařizuje rentmistrovi Robenhaptovi vydávat novému zámeckému
hejtmanu na Pražském hradě Mikuláši Miřkovskému stejný plat jako měl předchozí hejtman Žďárský ode dne
nástupu. (koncept 1 fol.)
236 1567, 1. II. Opava. Císař Maxmilián II. vrací české komoře podepsané 2 účetní listy stavebního písaře na Hradě
Michala Kecka k úplnému zhotovení a předání. (koncept 1 fol.)
237 1567, 28. II. Brandýs. Maxmilián II. nařizuje české komoře podat zprávu ohledně zlepšení platu zednického
mistra Oldřicha Avostalise na jeho supliku. (koncept 1 fol.)
238 1567, 5. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje Georgu Ilsungu objednat v Augsburgu či jinde čtyři měděné
podstavce ke kašnám pro královskou zahradu v Praze. (koncept 1 fol.)
239 1567, 10. IV. Praha. Česká komora doporučuje na žádost Lorenze Flasche hodináře na Bílé věži kvůli stáří a
nemoci ho zprostit služby a vydávat mu po dobu jeho života 18 bílých grošů týdně provise. (koncept 1 fol., orig.
3. fol.)
240 1567, 12. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vzít starší stavební řád, pokud je, pokud by
nebyl, ho sestavit a porovnat s Wolmutovými články a opravit. (koncept 1 fol.)
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241 1567, 14. IV. Císař Maxmilián II. na přímluvu české komory povoluje Hansi Scorlerovi písaři kanceláře české
komory místo a plat 150 tolarů po zemřelém písaři Zikmundu Allendorfferovi a ruší dosavadní plat (přip. zpráva
české komory ze 14. II. a opis přímluvného dopisu arcivévody Ferdinanda Tyrolského 30. XI. 1565, dále suplika
Hanse Scorlera). (koncept 1 fol., orig. 4 fol., opis 2 fol.)
242 1567, 17. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat vydat špitálníkům na Hradčanech a jich
představeným každému zimní oděv. (koncept 1 fol.)
243
1567, 18. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na její dobrozdání nechat vystavit Hansi
Scorlerovi písaři kanceláře české komory konfirmaci na místo, které mu povolila pod roční činži abatyše jiřského
kláštera pod podmínkou přednostního práva vykoupení (přip. doporučení české komory ze 14. IV. s posudkem
Hohenwarta, stavitele B. Wolmuta, stavebního písaře Kecka a orig. supliky. (koncept 1 fol., orig. 6 fol.)
244 1567, 22. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat vydat pěti pozaunérům na Bílé věži místo
zvýšení platu jednorázově každému 20 tolarů. (koncept 1 fol.)
245 1567, 24. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře přijmout mistra Oldřicha Avostalise za
zednického mistra a nechat mu vydávat provisi zemřelého mistra Zuana Marii za roční plat (přip. přímluva české
komory z 18. IV. 1567, opis supliky Avostalisovy a dopisu české komory z 31. III. 1567). (koncept 1 fol., orig. 2
fol., opisy 4 fol.)
246 1567, 24. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat zprávu o hospodaření s palivovým dřevem
na Hradě, zaslat opis platného dřevního řádu a navrhnout změny. (koncept 1 fol.)
247 1567, 24. IV. Praha. Císař Maxmilián II. přikazuje české komoře užít peněz opatů kladrubského a
chotěšovského kláštera a jiné peníze na stavby a chodbu v královské zahradě. (koncept 1 fol.)
248 1567, 24. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat zprávvu, jak je to na Hradě s fůrami ke
stavbám. (koncept 1 fol.)
249 1567, 25. IV. Praha. Česká komora upomíná císaře Maxmiliána II. o rozhodnutí ve věci darování domku na Malé
Straně na svatotomášské jurisdikci, který byl v roce 1557 koupen za 250 kop míš. pro lovecké psy, Danielu
Pilgramovi registrátoru kanceláře české komory (přip. opis prvního přímluvného psaní české komory ze 7. XI.
1566 s výtahem z rentmistrovského účtu a opisem císařského rozhodnutí z 25. XI. 1566, v němž tento odkládá
řešení do svého příjezdu). (orig. 2 fol., opisy 4 fol.)
250 1567, 11. VI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje rentmistrovi nechat vyplatit staviteli Bonifáci Wolmutovi 100
tolarů na účet jeho příštího platu. (koncept 1 fol.)
251 1567, 26. VI. Bratislava. Císař Maxmilián II. odmítl návrh české komory na koupi domku paštikáře arcivévody
Ferdinanda Petra Wehuta na Hradě za klášterem sv. Jiří (přip. návrh české komory 31. V.). (koncept 2 fol., orig.
2 fol.)
252 1567, 26. VI. Bratislava. Císař Maxmilián II. ukládá české komoře, aby zajistila dostatek peněz na hradní stavby.
(koncept 1 fol.)
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253 1567, 1. VII. Bratislava. Císař Maxmilián II. vyslovuje potěšení nad zasláním roubovaných třešní z pražské
královské zahrady a nařizuje zaslat jiné ovoce jakmile dozraje, zejména velké višně (přip. zpráva české komory
20. VI. 1567). (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
254 1567, 16. VII. Bratislava. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat vydat Mikuláši Teufflovi měšťanu a
krejčímu malostranskému za polovinu příčné zdi při jeho vinici za Hradem 39 kop gr. českých oproti reversu
(přip. dobrozdání české komory z 21. VI., v němž uvedeno, že Teuffl žádal původně o plnou náhradu za
vystavěnou zeď, která se má zbořit pro stavbu nové císařské cihelny, a to 78 kop 47 gr. čes., ale na doporučení
stavitele Bonifáce Wolmuta a Oldřicha Avostalise z 12. VI. navržena jen poloviční náhrada, neboť bylo poloviny
zdi užito ke stavbě nové cihleny). (koncept 2 fol., orig. 3 fol.)
255 1567, 16. VII. Bratislava. Císař Maxmilián II. nařizuje na přímluvu české komory nechat vyplácet puškařům
Casparu Neumannovi, Gregoru Pfluegovi a Josefu Postpartovi každému 6 tolarů ročně na ubytování (přip.
doporučení české komory z 1. VII., suplika tří puškařů a opis z jednání Caspara Neumanna z Vratislavi za
puškaře z 20. I. 1552). (koncept 2 fol., orig. 6 fol.)
256
1567, 17. VII. Bratislava. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na supliku Melchiora Khitzeka z Prahy, který
žádá od Bonifáce Wolmuta dluh, aby nedali suplikanta proti slušnosti obtěžovat a dali mu zprávu. (koncept 1 fol.)
257 1567, 2. VIII. Bratislava. Císař Maxmilián II. nařizuje místodržícím a komorním radům v Čechách, aby nechali
dělat model náhrobku císaře Ferdinanda I. a královny Anny Jagellonské a zaslali ho k dalšímu rozhodnutí.
(koncept 1 fol.)
258 1567, 16. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. zasílá české komoře podepsané potvrzení Jiřího Tichtla na dvorskou
svobodu a účetní list stavitele Bonifáce Wolmuta na předchozí úřad stavitele. (koncept 1 fol.)
259 1567, 18. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. na doporučení české komory a supliku žadatelovu přijímá Dionisia
Reiffa pozaunéra na šesté místo pozaunéra na Bílé věži uprázdněné smrtí pozaunéra Hanse Hirsche a nařizuje
mu vydávat obvyklý plat (přip. suplika Reiffova ze 14. IV. a dopis české komory ze 26. VI.). (koncept 1 fol., orig.
4 fol.)
260 1567, 19. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na žádost Petra Rottenberga o
místo kontrolního písaře na Hradě. (koncept 1 fol.)
261 1567, 25. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. zamítá návrh české komory na koupi domku Petra Wehuta na Pražském
hradě a dává svůj souhlas k prodeji tohoto domku jinému zájemci. (koncept 1 fol.)
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1567, 25. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. zamítá v dopise zřízeným radům na Pražském hradě nabídnutou koupi
oveneckého mlýna u Staré obory (přil. dopis arcivévody Ferdinanda z 25. VI., v němž se přimlouvá za svého
tajného radu a nejv. komořího Kašpara svob. pána z Felsu, který koupil mlýn od arcivévody a nyní ho prodal
Hanuši ze Schönfeldu, který má složit peníze za dvě léta na 6 % úrok, aby byl takový trh v případě, že by císař
neměl o mlýn zájem, vložen Schönfeldovi do zemských desek (dále přip. dobrozdání Jana z Valdštejna nejv.
sudí, Volfa z Vřesovic a Viléma Muchka z 11. VIII., v němž tito doporučují koupi mlýna císaři oproti složení 200
kop gr. čes. zmíněnému Schönfeldovi a další výplatě pána z Felsu). (koncept 2. fol., orig. 6 fol.)
263 1567, 16. X. Vídeň. Císař Maxmilián II. vrací české komoře kopii nového stavebního řádu s vyznačením
některých opravených článků a s tím, že má komora podat zprávu. (koncept 1 fol.)
264 1567, 19. X. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje vévodovi Jiřímu Lehnickému, aby jeho jménem předal svatební
dar vévodovi Václavu Těšínskému. (koncept 1 fol.)
265 1567, 29. X. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje hejtmanu Pražského hradu Mikuláši Miřkovskému neprodleně
vydat děla a munici bývalému místodržitele v Čechách arcivévodovi Ferdinandu Tyrolskému na Křivoklát.
Zároveň to císař sděluje arcivévodovi. (koncept 3 fol., orig. 4 fol.)
266 1567, X. Česká komora se dotazuje panovníka, zda má nechat vydat arcivévodovi Ferdinandovi požadované
opisy resolucí, vyšlých v době jeho vlády. Dvorská komora doporučuje vyhovět. (koncept 1 fol., orig 2 fol.)
267 1567, 6. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby to, co zůstává z odúmrti Mikuláše Kydlina, se
užilo na nejnutnější hradní stavby. (koncept 1 fol.)
268 1567, 29. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby zdržela varhanáře Joachyma Rudnera, který
dokončil varhany v chrámu sv. Víta, do jeho příchodu do Prahy, aby se s ním mohlo zúčtovat a mohl na varhany
dohlížet, schvaluje též, že česká komora vyplatila Rudnerovi 100 tolarů (přip. suplika Rudnerova). (koncept 2
fol., orig. 4 fol.)
269 1567, 10. XII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře přijmout do úřadu zbrojmistra Jakuba
Riedlingera a vyplácet mu měsíčně 16 zl. rýn. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
270 1567, 13. XII. Vídeň. Císař Maxmilián II. vrací české komoře podepsaný stavební řád a nařizuje ho publikovat.
(koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
271 1568, 8. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře věnovat 7 sudů vína z hradní vinice, o něž žádali
Georg Lefin a Jobst Wolfrumb, zámeckému hejtmanu Mikuláši Miřkovskému. (orig. + překlad 2 fol., koncept 1
fol.)
272 1568, 6. II. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby zúčtování stavebních nákladů v Praze bylo
kromě normální služby svěřeno kontrolorovi rentmistrovského úřadu Davidu Huldenreichovi. (koncept 1 fol.)
273 1568, 23. II. Vídeň. Císař Maxmilián II. na žádost stavitele Bonifáce Wolmuta o zaplacení platu od doby, kdy byl
zbaven své služby, nařizuje české komoře podat zprávu a dobrozdání. (koncept 1 fol.)
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274 1568, 8 III. Praha. Česká komora žádá na císaři rozhodnutí, dle jaké váhy má být zúčtována s puškařem
Tomášem Jarošem jeho slevačská mzda (přil. zpráva účetního Kadnera a opis Jarošova zjednání). (orig. 2 fol.,
kopie 2 fol., opis 3 fol.) - chybí z pol. (zjištěno 1995), v inv. č. 282 vložen dokument s popiskou "inv. č. 274", v
inv. č. 274 podle počtu neschází (zjištěno 21.4.2005 při mikrofilmování).
275 1568, 9. III. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na její relaci, že by bylo nejlépe hradní vinici
prodat, podat zprávu, jak nejvíce by vynesla či za jaký nájem by se měla přenechat (přip. výkaz nákladů na
vinici). (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
276 1568, 14. VI. Císař Maxmilián II. na žádost české komory nařizuje přešetřit dluh nebožtíku mistru Danielu
mědikováři, na jehož zaplacení naléhají bratři. (orig. 2 fol.)
277 1568, 25. V. Vídeň. Císař Maxmilián II. přes přímluvu české komory zamítá žádost oborníka v Nové oboře
Ambrosia Ferra o přenechání dvora a pozemků, které patří opatu broumovskému, do dědičného vlastnictví (přip.
zpráva české komory z 9. IV., suplika Ferrova české komoře, opis dopisu české komory opatu broumovskému
ze 7. II., opis odpovědi opata Jana z Chotova ze 14. II., přípis arcivévody Ferdinanda Tyrolského ze 16 VI. 1567,
suplika Ferrova arciknížeti). (koncept 3 fol., orig. 8 fol., opisy 2 fol.)
278 1568, 5. VI. Vídeň. Císař Maxmilián II. na žádost arcivévody Ferdinanda Tyrolského ohledně mlýna u Staré
obory i pozemku při něm, zda hodlá mlýn od Kaspara svob. pána z Felsu koupit či ho nechat vtělit Hansi
Schöfeldovi do zemských desek, nařizuje české komoře dát zprávu, jak je mlýn opatřen a jaký užitek by mohl
skýtat. (koncept 1 fol.)
279
1568, 20. VI. Vídeň. Císař Maxmilián II. schvaluje návrh české komory udělit Hansi Heidlerovi mědikováři z
Jihlavy na jeho požadované stravné a činži polovinu 117 kop míš. (zpráva české komory ze 17. V., zpráva
účetního rady účtárny české komory, supliky Hanse Heidlera, zpráva stavitele Bonifáce Wolmuta). (orig. 11 fol.)
280 1568, 7. VII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře provést potřebné opravy dělostřeleckých věcí ve
zbrojnici a oznamuje, že dopsal Karlu Štýrskému ohledně 200 centů železa, aby komora naléhala na dodání
(přip. partykulář některých závad). (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
281
1568, 27. VII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat vyplatit dědicům po mědikováři Danielovi
z Nového Města pohledávku téhož za českou komorou ve výši 211 kop 1 1/2 gr. míš. oproti odpočtu dluhů
Ulricha Weibergera a Christopha Kuepachera (přil. zpráva české komory ze 16. VII. 1568, opis certifikace dluhu
z 6. 12. 1566, opis zprávy české komory z 12. VII. 1567, opis císařského příkazu z 15. IX. 1565, opis císařského
příkazu z 22. IX. 1565, opis zúčtování s neb. Danielem mědikovářem). (koncept 2 fol., orig. 2 fol., opisy 9 fol.)
282 1568, 12. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vyplatit puškaři Tomáši Jarošovi jeho dlužný plat
a vybavit ho stravným na cestu ke dvoru. (koncept 1 fol.)
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1568, 24. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. zasílá na přímluvu české komory příkaz rentmistrovi, aby nově
ustanovený dvorní tesař Andreas Altman byl začleněn do komorního stavu a vyplácel se mu roční plat 39 kop gr.
čes. (přip. zpráva české komory ze 6. VIII. a suplika Altmanova + příkaz rentmistrovi). (koncept 3 fol., orig. 4 fol.)
284 1568, 5. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat již dříve žádanou zprávu ohledně zúčtování
s Hansem Tirolem, kdy byl ke stavbám přijat a kdy dán na dovolenou, jaký byl jeho plat, co dostal a co se mu
dluží, co on ve svém zúčtování zůstal dlužen. (koncept 2 fol.)
285 1568, 12. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. přes přímluvu české komory zamítá žádost dvorního kováře Erasma
Hülgera o udělení provise po zemřelém drábovi Gregoru Senffovi (přip. zpráva české komory z 9. VIII., suplika
Hülgerova české komoře, suplika Hülgerova arcivévodovi Ferdinandovi o šesté uvolněné místo na Hradě či o
službu v Tyrolích z 30. X. 1566 a přímluvný dopis arcivévody Ferdinanda české komoře z 20. XII. 1566).
(koncept 2 fol., orig. 7 fol.)
286 1568, 15. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat zprávu, zda by mělo být uloženo zúčtování
dělostřeleckých výdajů zbrojmistru neb zbrojnímu písaři, a o závadách a opravách na zbrojnici (přip. zpráva
české komory z 23. VIII. a opis článku týkající se komorního stavu dělostřelectva). (koncept 1 fol., orig. 2 fol.,
opis 1 fol.)
287 1568, 24. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vyplatit třem puškařům na Hradě Gregoru
Pflugovi, Casparu Neumannovi a Josefu Pospartovi 72 kop míš. nedoplatků jejich činží, na něž dle zjednání mají
nárok. (koncept 1 fol.)
288 1568, 24. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vyplatit dlužné platy Mertu Haškovi zbrojnímu
tesaři 136 kop a Wolfu Schepfprundterovi zbrojnímu kováři 156 kop 3 gr., vše míš. (koncept 1 fol.)
289 1568, 6. X. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře splnit jeho příkaz z 22. XI. 1567, dle něhož měl být
zaplacen rozdíl slevačské mzdy při 1 731 centů 65 librách, když pražský cent je 10 liber těžší než vídeňský,
puškaři a zvonaři Tomáši Jarošovi, aby se tento mohl odebrat do Uher (přip. kopie zmíněného příkazu
Maxmiliánova, 3 supliky Jarošovy císaři, dvorní válečné radě a dvorské komoře). (koncept 4 fol., orig. 4 fol.,
kopie 1 fol.)
290 1568, 9. X. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře poslat Tomáši Jarošovi a jeho kverkům v Jílovém
200 tolarů za handštán (kus rudy). (koncept 1 fol.)
291 1568, 20. X. Vídeň. Císař Maxmilián nařizuje české komoře honcům 7 turů, kteří byli hnáni z Polska jako dar
krále Zikmunda Augusta do Staré obory, každému 10 tolarů a nejv. nad nimi poslat ke dvoru do Vídně. (koncept
1 fol.)
292 1568, 21. X. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat zprávu o zaplacení 56 kop. míš.
městskému obecnímu služebníku Václavovi za vyklizení a vyčištění pokojů na Hradě. (koncept 1 fol.)
293 1568, 1. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře poslat bez prodlení značný počet jednoletých a
dvouletých ovocných stromků z král. zahrady. (koncept 1 fol.)
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294 1568, 3. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. upomíná českou komoru o zaslání zprávy ve věci dlužného platu stavitele
Hanse Tirola. (koncept 1 fol.)
295 1568, 4. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání, zda má být vystaveno Hansi
Gasteigerovi a Tomáši Jarošovi na jich žádost privilegium na ohněstrůjné umění k tažení vody do výše. (koncept
1 fol.)
296 1568, 12. XII. Linec. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat vyplatit puškaři Tomáši Jarošovi 417 kop
33 gr. 2 pf. vše čes. slevačské mzdy z daní v Čechách (přil. psaní české komory z 2. XII. 1568, výtah ze
zúčtování s Tomášem Jarošem, provedený v účtárně české komory 28. X. 1568, psaní Tomáše Jaroše dvorním
válečným radům z 6. XI. 1568, posudek válečné rady z 15. XI. 1568). (koncept 2 fol., orig. 10 fol.)
297
1568, 3. XII. Linec. Císař Maxmilián II. oznamuje české komoře, že král. zahradník v Praze Hans Klola oznámil
odúmrť ve výši 100 kop gr. z pozůstalosti Ludmily Kocourové na Starém Městě, ta aby mu vzhledem k jeho
nemoci a drahotě byla dána; císař žádá českou komoru o informace o dobrozdání. (koncept 1 fol.)
1568,
4. XII. Linec. Císař Maxmilián II. upomíná českou komoru o dobrozdání na supliku vdovy po varhanáři
298
Jonasu Schererovi. (koncept 1 fol.)
299 1568, 8. XII. Linec. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře odmítnout žádost stavebního písaře, aby směl
držet potah ke stavbám na císařský náklad. (koncept 1 fol.)
300 1569, 21. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. na žádost české komory ze 16. XII. 1568 svoluje nechat vydat na
vodotrysk na Malé Straně zapůjčených 200 tolarů z pražské mince. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
301 1569, 21. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře dát každému z průvodčích devíti turů a losa z
Polska v čele s Janem Pobradským komořím 10 tolarů (přip. psaní Kašpara biskupa Vratislavského). (koncept 2
fol., orig. 2 fol.)
302 1569, 28. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. upomíná českou komoru o dobrozdání ve věci stížnosti zbrojního kováře
Wolfa Schefprundtnera proti Hansi Heidlerovi mědikováři. (koncept 1 fol.)
303 1569, 3. XII. Kutná Hora. Česká komora oznamuje císaři, že vydala na jeho příkaz Tomáši Jarošovi z daně 417
kop 33 gr. 2 den., vše čes. dle zúčtování a vypravila ho do Košic; ohledně stravy má s ním zúčtovat panovník.
(koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
304 1569, 10. II. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře předat král. zahradníkovi seznam, dle něhož má
tento poslat ke dvoru všelijaké štěpy a větve ovocných stromů. (koncept 1 fol.)
305 1569, 10. II. Česká komora hlásí Maxmiliánovi II. (21. I. 1569), že Jana Paporckého vypravili s devíti tury a
losem do Prahy a dali každému z jeho 13 průvodců 10 tolarů. (orig. 2 fol.)
306 1569, 23. II. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na žádost král. zahradníka
Hanse Kloly. (koncept 1 fol.)
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307 1569, 20. II. Praha. Česká komora nedoporučuje žádost Hanse Gasteigera a Tomáše Jaroše puškaře o udělení
svobody ohněstrůjného umění tažení vody (přip. zamítavý posudek dvorské komory, dobrozdání nejv.
mincmistra Karla z Bíberštejna z prosince 1568 a hejtmana v Jáchymově a Slavkově Valtina Rolincka). (koncept
1 fol., orig. 10 fol.)
308 1569, 29. III. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na vydláždění mostu v
Brandýse a jeho opatření kamenným zábradlím, jak doporučují nejv. lovčí, purkrabí, lesmistr, stavitel i tesař, a
vyšetřit náklady. (koncept 1 fol.)
309 1569, 14. IV. Vídeň. Císař Maxmilián II. píše v odpověď na žádost české komory, že nepokládá za vhodné
svěřovat lití děl za nepřítomnosti mistra Tomáše Jaroše jeho pomocníku Hofpruggerovi, ten má jen učinit
přípravy; pak zamítá návrh Bonifáce Wolmuta na stavbu zbrojnice na jim udaném místě a doporučuje křížovou
chodbu neb jiné vhodné místo a schvaluje stavbu slévárny. (koncept 1 fol.)
310 1569, 9. V. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje vyplatit české komoře nedoplatek zbrojmistru Jakubu
Riedlingerovi 350 zl. rýn. z českých daní. (koncept 2 fol.)
311 1569, 17. V. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje nejv. lovčímu podat zprávu, jak tomu má být nadále s
vydržováním losa ve Staré oboře, kterého česká komora navrhuje přemístit do Poděbrad. (koncept 1 fol.)
312 1569, 25. V. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat zprávu o stavbách Bonifáce Wolmuta na
Hradě a v král. zahradě a kolik na ně vynaloženo a dává příkaz opravit zábradlí kolem zahrádky před
letohrádkem. (koncept 1 fol.)
313 1569, 26. V. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje zámeckému hejtmanu v Praze Mikuláši Miřkovskému podat
zprávu o stavbách Bonifáce Wolmuta na Hradě a v král. zahradě. (koncept 1 fol.)
314 1569, 21. VI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje vyplatit puškaři Tomáši Jarošovi k ulití děl v Košicích a na dobré
zúčtování 400 zlatých z daní. (koncept 1 fol.)
315 1569, 22. VI. Vídeň. Císař upomíná českou komoru, aby podala zprávu o Wolmutových stavbách na Hradě a v
král. zahradě (přip. zpráva zám. hejtmana o těchto stavbách z 30. V. 1569). (koncept 2 fol., orig. 2 fol.)
316 1569, 22. VI. Vídeň. Císař Mxmilián II. na zprávu pražského arcibiskupa Antonína Brusa z Mohelnice, že chodba
vedoucí ze starých král. pokojů do oratoře v chrámu sv. Víta je vadná, nařizuje české komoře, aby dala provést
opravu, a zároveň to oznamuje arcibiskupovi. (koncept 2 fol., orig. 2 fol.)
317 1569, 1. VII. Vídeň. Císař Maxmilián II. na zprávu české komory (ze 13. V.) ohledně ubytování a paliva nového
zbrojmistra Jakuba Riedlingera, že totiž ten má jako jeho předchůdce požívat volný byt a pět až šest vozů
palivového dřeva, nařizuje vydávat zbrojmistrovi náhradu v penězích (přip. opis článku ohledně požitků bývalého
zbrojmistra z 1. XI. 1548). (koncept 1 fol., orig. 2 fol., opis 1 fol.)
318
1569, 18. VII. Česká komora oznamuje na prosbu král. zahradníka, že pro nepříznivé povětrnostní podmínky
zasílá po dvou pěších poslech jen jednu putnu s francouzskými meruňkami a španělskými višněmi. (orig. 2 fol.)
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319 1569, 19. VII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat zprávu a dobrozdání ohledně 100 tolarů,
které bývalý zahradník v Praze Stefan Jenad přijal na konto dlužného platu Claudia Rheindhardta a které nyní
tento po jeho smrti požaduje z jeho dědictví. (koncept 1 fol.)
320 1569, 31. VII. Vídeň. Císař Maxmilián II. na psaní české komory z 19. VII., v němž tato se dotazovala, jakou
barvou se má natřít nové dubové zábradlí, zda zelenou olejovou barvou jako obě chodby či červenou a bílou
jako dříve, rozhoduje nechat natřít zábradlí zeleně, a to za dobrého počasí. (koncept 2 fol., orig. 2 fol.)
321
1569, 1. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře povolit bývalému staviteli Hansi Tirolovi
nezaplacení jeho dluhu v účtech 4 232 tolary 2 gr. 3 1/2 den., vydat témuž jeho dlužný plat 581 zl. 10 gr.;
ohledně stravného a domovní činže má předložit řádný partykulář a nemá se mu vyplatit 600 zl. (koncept 2 fol.)
322 1569, 6. VIII. Slavkov. Zpráva Jiřího Ilsinga o komisi ve Slavkově. (orig. 2 fol.)
323 1569, 16. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, že se má slévárna na Hradě stavět a náklady
na ni hradit z rentmistrovského úřadu a obstarat cín slevači do Innsbrucku. (koncept 1 fol.)
324
1569, VIII. Česká komora oznamuje ve své zprávě císaři Maxmiliánovi z 11. V. 1569, že nařídila lití několika děl
mistru Tomáši Jarošovi, že děla jsou zatím uložena v křížové chodbě jiřského kláštera, dále že nařízeno Bonifáci
Wolmutovi a dalším řemeslníkům, aby předložili návrh a rozpočet na novou slévárnu, dále že Wolmut předložil
návrh na stavbu zbrojnice a zábradlí kolem zahrádky pod letohrádkem (zpráva trojmo, dále zprávy Bonifáce
Wolmuta dvojmo, pak urgence císařského rozhodnutí o slévárně z 2. VI. 1569 Jana ze Švamberka, posudek
Hanse Poppendorfa a dvorské válečné rady z 10. VIII. 1569). (orig. 11 fol. + plánek 2 fol.) - chybí
325
1569, VIII. Klement Glivic, úředník v Rychnově nad Kněžnou podává zprávu o pikartech na panství. (orig. 2 fol.)
326 1569, 20. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. souhlasí s návrhem české komory 31. II. nechat vydávat novému
zbrojmistru Jakubu Riedlingerovi 12 tolarů za dřevo ročně. (orig. 2 fol.)
327 1569, 7. X. Bratislava. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře ihned zastavit zřizování krámků na zámeckých
schodech. (koncept 1 fol.)
328 1569, 18. X. Bratislava. Císař Maxmilián II. upomíná českou komoru o dobrozdání na žádost Mathese
Borgorelliho ohledně poskytnutí přídavků 200 tolarů na stavbu mostu mezi Boleslaví a Brandýsem. (koncept 1
fol.)
329 1569, 20. X. Bratislava. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře ihned nechat vykopat několik dobrých
ovocných stromků a poslat je do Vídně. (koncept 1 fol.)
330 1569, 23. X. Bratislava. Císař Maxmilián II. schvaluje české komoře zastavení stavby krámků na zámeckých
schodech a své rozhodnutí ohledně krámků a otesávání kamene sdělí prostřednictvím Wolmutovým po jeho
příchodu. (koncept 1 fol.)
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331
1569, 6. XI. Vídeň. Císař Maxmlilián II. nařizuje české komoře na její oznámení z 26. X., aby dala zahradníkovi,
který má vézt stromky z král. zahrady do Vídně, kočího, povoz a stravu. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
332 1569, 15. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. na doporučení české komory z 26. X. 1569 přijímá za potrubného v
Praze místo zemřelého Hanse Khoyna Andrese Waltze a přikazuje mu vydávat 26 kop gr. čes. (koncept 1 fol.,
orig. 2 fol.)
1569,
29. XII. Dvorská komora nařizuje jménem panovníka české komoře zaslat dobrozdání ohledně stavby
333
zbrojnice, slévárny a opatrování zbraní. (koncept 1 fol.)
334 1569, 29. XII. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, co má dělat za rozdělení u císařských panství
kvůli týdennímu převážení kuchyňských potřeb. (koncept 1 fol.)
335 1570, 14. I. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje pardubickému hejtmanu nechat posílat měsíčně císařskému
dvornímu pekaři 12 strychů mouky na pečení chleba pro dvůr. (koncept 1 fol.)
336 1570, 18. I. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydat zborjmistru Jakubu Riedlingerovi náklady na
obkládání děl v listopadu 1568. (koncept 1 fol.)
337 1570, 19. I. Praha. Císař Maxmilián II. uděluje české komoře pokyny, jak mají být kuchyňské potřeby, které jsou
týdně zasílány do Prahy z císařských panství, partykulárně popisovány. (koncept 2 fol.)
338 1570, 20. I. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydat zbrojmistru Jakubu Riedlingerovi 7 kop gr.
míš. za brnění zapůjčená na příkaz arcivévody Ferdinanda ze zbrojnice k jejich zakoupení a vyplatit Gregoru
Janu cihláři 35 zl. mzdy za vezení několika děl do Vídně. (koncept 1 fol.)
339 1570, 3. II. Praha. Císař Maxmilián II. v přípisu české komoře ustanovuje Achazia Goldzinga varhaníkem při
velkých varhanách v chrámu sv. Víta a nařizuje mu vydávat stejný plat jako předchůdci. (koncept 1 fol.)
340 1570, 25. II. Praha. Císař Maxmilián II. bere na vědomí zprávu české komory z 3. X. 1569 ohledně 200 tolarů
příspěvku na vedení vodního díla na Malé Straně a nařizuje předložit zprávu, kdo a kolik hradil nákladů a kolik je
třeba k dokončení, a na to hodlá rozhodnout (přip. opis zprávy české komory, výkaz materiálu Tomáše Jaroše
dodaného na toto dílo, seznam přispivatelů). (koncept 3 fol., orig. 1 fol., opis 3 fol.)
341 1570, 4. II. Praha. Císař Maxmilián nařizuje české komoře na její zprávu z 20. I. 1570, že nemůže výtah nákladů
na velké varhany rychle sestavit, poslat výtah dvorské komoře (přip. zpráva z 3. III. s výtahem nákladů a zpráva
účetního Kadnera z 10. I. 1570). (koncept 1 fol., orig. 12 fol.)
342 1570, 4. II. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, že má uložit hejtmanu v Pardubicích, aby vydával
dvornímu pekaři měsíčně 12 strychů žemlové mouky. (koncept 1 fol.)
343 1570, 16. II. Praha. Císař Maxmilián II. oznamuje české komoře, že na přímluvu arcivévody Ferdinanda povolil
správu Míčovny a střelnice bývalému paštikáři arcivévody Ferdinanda Petru Pachutovi. (koncept 1 fol.)
344 1570, 7. III. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydat puškaři Tomáši Jarošovi 63 zl. 20 gr. na
výměnu tří falkonetů a jednoho moždíře. (koncept 1 fol.)

Stránka 28 z 66

1569

1569
1569
1569
1570
1570
1570

1570
1570

1570

1570
1570
1570
1570

3

Inventář fondu APH č. 5, Dvorská komora z let 1529-1621, sg. D K
345 1570, 22. III. Vídeň. Dvorská komora souhlasí s návrhem české komory z 1. III., aby novému varhaníkovi
Acháciu Goldzingovi, který byl přijat na místo zemřelého Cypriána Valdeka k varhanám u sv. Víta, byl vyplácen
plat dle jeho supliky od 28. X. 1569. (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
346 1570, 22. III. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje rentmistrovi, že má jednat s Weissovými, aby vyplatili Hansi
Tirolovi 500 zl. jemu dlužného platu v Augsburgu, a má jim pak tuto částku nahradit. (koncept 1 fol.)
347 1570, 23. III. Praha. Císař Mixmilián II. povoluje radům a služebníkům komory na jejich zprávu ze 7. III. 200 zl.
příspěvku k vedení vodního díla na Malé Straně. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
348 1570, 1. IV. Praha. Císař Maxmilián II. oznamuje české komoře, že již jednou povolil na přímluvu arcivévody
Ferdinanda Petru Pachutovi správu míčoven a střelnice přes opačné mínění české komory a hejtmana
Pražského hradu a nařizuje mu vydávat plat. (koncept 1 fol.)
349 1570, 5. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře prodat vinici proti král. zahradě za 750 kop gr. čes.
a z této sumy hradit výlohy hejtmana Pražského hradu na ni. (koncept 1 fol.)
350 1570, 5. IV. Praha. Císař Maxmilián II. oznamuje české komoře, že přijímá Jakuba Zigottu na místo nejv.
pozaunéra místo zemřelého Hanse Hirsche, nařizuje mu vydávat jeho plat 20 kop ročně a vyplatit 35 kop míš. na
vykoupení nástroje. (koncept 1 fol.)
351 1570, 6. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vystavit Petru Pantschinovi komornímu furýru
arcivévody Ferdinanda povolení na jeho vystavěný domek na Hradě (přil. doporučení české komory z 21. III.,
suplika Pantschinova, potvrzení Oldřicha Dubanského bývalého hejtmana Pražského hradu o vystavění domku).
(koncept 2 fol., orig. 5 fol.)
352 1570, 6. IV. Praha. Císař Maxmilián II. uděluje na přímluvu arcivévody Ferdinanda jeho stříbrníkovi Jakubu
Nastranovi potvrzení na domek vystavěný u sv. Jiří. (koncept 1 fol.)
353 1570, 6. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydávat stavebnímu písaři ročně 100 zl. přídavků
vedle jeho roč. platu. (koncept 1 fol.)
354
1570, 10. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání ohledně místa stavby nové
zbrojnice (zpráva české komory ze 12. I. 1570, jež oznamuje, že zpráva komisařů ohledně vystavění zbrojnice,
slévárny a opatření děl dána císaři, že návrh Wolmutův na umístění zbrojnice zamítnut; dále přip. urgence
dvorské válečné rady ze 24. XII. 1569 ohledně stavby zbrojnice a slévárny). (koncept 1 fol., orig. 3 fol.)
355 1570, 12. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby vydala na dobrý účet zbrojmistru Pražského
hradu Jakubu Riedlingerovi 200 zl. nákladů na porážení dřeva a vezení do zbrojnice z křivoklátských lesů.
(koncept 1 fol.)
356 1570, 15. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na její dobrozdání ze 4. III. vyplatit staviteli
Bonifáci Wolmutovi 600 kop dlužného platu za 3 roky, po které sloužil, k 873 kop. míš., které mu zůstal dlužen z
vyúčtování, ale za rok, kdy se Wolmut nechal potřebovat nemá se mu nic dát. Dále má komora navrhnout jiného
stavitele. (koncept 3 fol., orig. 2 fol.)
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357 1570, 24. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na supliku Lorenze Flasche, zámečníka a
hodináře na Bílé hoře, a na doporučení české komory z 5. IV. zvýšit mu týdenní provisi na 24 bílých gr. (koncept
1 fol., orig. 4 fol.)
358 1570, 25. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře dát prohlédnout schopnými řemeslníky žlab na
letohrádku v král. zahradě a oznámit závady. (koncept 1 fol.)
359 1570, 27. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na její doporučení ze 13. IV. dát do odvolání
Jakubu Riedlingerovi zbrojmistru na Pražském hradě k obývání domek proti Bílé věži, kde bydlel císařský
komorní furýr. (koncept 2 fol., orig. 2 fol.)
360 1570, 27. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře zapůjčit sanytrovníkovi Jiřímu Werlickovi z Kutné
Hory 100 tolarů s podmínkou, že bude dodávat měsíčně cent sanytru za 10 kop, tento shromažďovat a proti
zaplacení dopravit do zbrojnice. (koncept 1 fol.)
361 1570, 27. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na supliku syna varhanáře Joachyma Rudnera
Albrechta a dobrozdání české komory ze 14. IV. nechat vydávat týdně témuž 4 zl. k trvalému seřizování a
údržbě velkých varhan v chrámu sv. Víta (přip. opis psaní císaře Ferdinanda I. české komoře ze 4. XII. 1555,
jímž povoluje synu Fridricha Phanmüllera varhanáře z Amberga vydávat po 2 roky na vyučení u městského
varhaníka Buriána Valdeka ročně 25 tolarů). (koncept 1 fol., orig. 4 fol., opis 2 fol.)
362
1570, 28. IV. Vídeň. Dvorská komora doporučuje císaři návrh české komory odprodat vinici a za stržené peníze
zakoupit místo na zřízení tesařské ohrady, kde býval psinec u král. zahrady. (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
363
1570, 29. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře udělit Hansu Putzerovi expektanci na povolení
udělení svobody na šenkování všelijakých cizozemských vín a piv na Pražském hradě. (koncept 1 fol.)
364 1570, 8. V. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydat jednorázově král. zahradníku Hansi Klolovi
30 zl. a expektanci na 100 zl. (koncept 1 fol.)
365 1570, 8. V. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje rentmistrovi vydat 500 tolarů na některé stavby v chrámu sv. Víta.
(koncept 1 fol.)
366 1570, 7. V. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydat choralistům každému pro jednou 2 zl. místo
požadovaného zvýšení platu. (koncept 1 fol.)
367 1570, 17. V. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby bylo Jakubu Klockherovi povoleno stavět
zakoupený domek na Hradě. (koncept 1 fol.)
368 1570, 17. V. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydat zbrojnímu písaři Wolfu Hochovi 50 zl. z
týnského ungeltu peněz z milosti a na 200 zl. vystavit expektanci. (koncept 1 fol.)
369 1570, 21. V. Praha. Dvorská komora nařizuje jménem císaře české komoře podat dobrozdání na požadavek 2
200 zl. výplaty za provedenou práci varhanáře Joachima Rudnera. (koncept 1 fol.)
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370 1570, 24. V. Vídeň. David Huldenreich kontrolor rentmistrovského úřadu žádá dvorskou komoru o peníze na
stavby a opravy uvedené v žádosti stavebního písaře Michala Kecka ze 13. V. 1570 i na nedoplatky z let 1568 1569. Dvorská komora přípisem odkazuje na českou komoru. (orig. 4 fol.)
371 1570, 25. V. Vídeň. Císař Maxmilián II. schvaluje návrh české komory ze 6. V., aby střelcům Pražského hradu
nebyl na jich supliku zvyšován plat, ale dán jednorázový dar z milosti. (orig. 4 fol.)
372 1570, 27. V. Praha. Česká komora hlásí císaři, že nařídila provést inventuru slévárny po úmrtí puškaře Tomáše
Jaroše (dle zprávy zbrojmistra Jakuba Riedlingera nalezena jen nově ulitá velká kašna). (orig. 3 fol.)
373
1570, 28. V. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje rentmistrovi vyplatit ze sumy sehnané k uspokojení stavitele
Hanse Tirola 153 tolary jeho věřiteli Davidu Klasovi měšťanu hradčanskému "U vinného hroznu". (koncept 1 fol.)
374 1570, 31. V. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat vydat dvor. zahradníkovi Hansi Claulovi na
předchozích 30 zl. ještě dalších 40 zl. peněz z milosti. (koncept 1 fol.)
375 1570, 31. V. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje vydat dvor. zahradníkovi Hansi Claulovi zbytek z pozůstalosti
Marty Klačkové. (koncept 1 fol.)
376 1570, 31. V. Dvorská komora nařizuje jménem panovníka české komoře, aby předala dvor. zahradníku domek, v
němž bydlel dříve hlídač lvů. (koncept 1 fol.)
377 1570, 31. V. Praha. Dvorská komora jménem panovníka nřizuje české komoře vydat zbrojmistru Jakubu
Riedlingerovi při předávání děl 20 zl., aby je dal Mathesu Fibickovi na vyřezání forem na znaky, tituly, delfíny a
lupení na děla. (koncept 1 fol.)
378 1570, 31. V. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat místo skutečné zbrojnice, na niž není peněz,
adaptovat k uložení děl stáje nejv. hofmistra a náklady hradit z daní či jiných důchodů. (koncept 1 fol.)
379 1570, 1. VI. Vídeň. Dvorská komora žádá českou komoru o zprávu na přípis dvorské válečné rady ze 27. V.
ohledně opravy slévárny na Hradě, neboť slevač Wolf Hoffpruckher nemohl uskutečnit zkušební lití děl. (orig. 2
fol.)
380 1570, 11. VII. Špýr. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře splnit jeho předchozí rozkaz ohledně staveb a
oprav letohrádku, pak letohrádku ve Hvězdě a zámku Chlumce a podat zprávu. (koncept 1 fol.)
381 1570. 19. VII. Špýr. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby vydala stavebnímu písaři Michalu Keckovi z
rentmistrovského úřadu peníze na přípravu některých potřeb na svatbu dcery Maxmiliánovy Alžběty s Karlem IX.
Francouzským. (koncept 1 fol.)
382 1570, 15. IX. Špýr. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby císařský rada a doktor Antonín Carchesius,
který získal staré arcibiskupské obydlí na Malé Straně u mostu po svém švagru, nebyl malostranskými řezníky či
jinými obtěžován. (koncept 1 fol.)
383 1570, 22. IX. Špýr. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na supliku purkmistra a rady
Nového Města Pražského o poskytnutí poloviny neb třetiny král. nápadů a pokut na opravu věží, obvodní zdi,
dláždění ulic a čištění a na úhradu dluhů na pustou pevnost Zderaz a dvou k ní příslušných vesnic. (koncept 1
fol.)
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384 1570, 30. IX. Špýr. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře opětovně vydat 130 kop na stavbu zbrojnice na
Hradě, také aby nechala vyplatit dlužné platy zbrojnímu personálu. (koncept 1 fol.)
385 1570, 7. X. Špýr. Císař Maxmilián II. nařizuje dvorské komoře ve Vídeňském Novém Městě vyhledat a zaslat
spisy, které došly dvorské komoře před pražským požárem. (koncept 1 fol.)
386 1570, 16. X. Vídeň. Česká komora podává dne 6. IX. své dobrozdání na supliku stavebního písaře Michala
Kecka ohledně prominutí dluhu 112 kop 53 gr. 1 1/2 den. z účtu za rok 1567 a povolení 100 kop gr. čes. za
čtyřletou námahu se stavbou kostela a varhan, navrhuje dát mu za čtyři léta 50 kop čes. gr., o ty zmenšit dluh z
účtu z roku 1567 a zbytek 62 kop 53 gr. postupně nechat polovinu srážek z jeho platu. (orig. 4 fol.)
387 1570, 19. X. Císař na zprávu české komory z 16. IX. 1570, dle níž byli vysláni radové české komory Jan Šlovský
a dr. Markus Lidl na Křivoklát poznamenat ze spisů věci týkající se regálií a lenních a komorních statků a nic
nenašli, nařizuje věci dát přešetřit a pokud by se nic nenašlo, dát zrušit (přip. relace zmíněných radů). (orig. 4
fol.)
388 1571, 7. II. Císař Maxmilián II. žádá o zprávu ohledně supliky dvou hlídačů na Bílé věži Mathese Auruse a Veita
Schwarze o zvýšení platu. Česká komora doporučuje jim vydat jednorázově 8 zl. rýn. (orig. 4 fol.)
389 1571, 13. II. Praha. Císař Maxmilián II. zasílá české komoře své rozhodnutí ohledně dřevního řádu stavebního
písaře Michala Kecka a Jana Šerého obchodníka dřevem týkající se píseckých lesů, nařizuje sestavit výkaz
dřeva a nákladů na otop císařských pokojů, dohlížet na lesy kláštera sv. Prokopa. (koncept 2 fol.)
390 1571, 17. II. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje na dobrozdání české komory ze 14. II. vyplatit za zvonění na
velký zvon Stanislavu Soleckému koláři na Starém Městě Pražském 6 zl. rýn. ( v příloze zpráva české komory ze
14. II., suplika Soleckého). (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
391 1571, 24. II. Dvorská komora jménem panovníka nařizuje české komoře vyplácet každému střelci povolené 4 zl.
měsíčně z milosti a ohledně oděvu bude dáno rozhodnutí. (koncept 1 fol.)
392 1571, 9. III. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydat vdově po puškaři Tomáši Jarošovi 50 zl.
najednou na vyžádanou provisi. (koncept 1. fol.)
393 1571, 10. III. Praha. Česká komora doporučuje na supliku cihláře Gregora Jana o poskytnutí provise za 30-letou
službu povolit nějakou náhradu. (orig. 4 fol.)
394 1571, 13. III. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje na zprávu a dobrozdání české komory z 21. II. vyplatit pokryvači
Petru Grolackovi, který utrpěl úraz, k uzdravení 20 zl. rýn. (přil. zpráva české komory a Grolackova suplika).
(koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
395 1571, 15. III. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby učinila opatření u zbrojmistra Jakuba
Riedlingera, aby vydal měď potřebnou k opravě svatovítské věže a k císařským stavbám, a aby k uvarování se
škody neprodleně začala s krytím zmíněné věže. Dále dán příkaz témuž zbrojmistru. (koncept 2 fol.)
396 1571, 19. III. Praha. Císař Maxmilián II. opakuje svůj příkaz české komoře, aby neprodleně vyplatila vdově po
puškaři Tomáši Jarošovi dluh 37 kop 21 gr. 4 1/2 den. a 63 zl. 20 gr. za výměnu a ulití 3 falkonetů a moždířů.
(koncept 1 fol.)
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397 1571, 12. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře složit peníze na opravu zdi zřícené v Nové oboře
a krytí tamějšího letohrádku, na stavbu světnice na ovoce v král. zahradě i zdi na ohrazení této zahrady, na šnek
do nové míčovny, na vyčištění zaplavených zbraslavských luk, na střežení a dopravu 600 vozů dřeva z
píseckých lesů. (koncept 1 fol.)
398 1571, 30. IV. Praha. Císař Maxmilián II. oznamuje české komoře, že povolil na zprávu nejv. zbrojmistra Františka
z Oppendorfu na stavbu nové zbrojnice, slévárny, bytu zbrojmistra a prachárny 2 000 tolarů, a nařizuje je vydat
zbrojmistru Riedlingerovi ke stavbě. (koncept 1 fol.)
399 1571, 30. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat vydávat puškaři Wolfu Hofpruckherovi
peníze za čekání, než bude užit tu neb ve Vídni k lití. (koncept 1 fol.)
400 1571, 30. IV. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na žádost zbrojmistra Jakuba Riedlingera vydat
témuž 100 kop míš. na dopravu potřebného dřeva na děla, které nechal pokácet v křivoklátských lesích.
(koncept 1 fol.)
401 1571. 1. V. Praha. Císař Maxmilián II. opakuje na žádost zbrojmistra Jakuba Riedlingera ze 7. VI. 1568 svůj
příkaz české komoře o zásilku 200 centů všelijakého železa pro potřeby zbrojnice v Praze z Eisenerzu. (koncept
1 fol.)
402 1571, 1. V. Praha. Císař Maxmilián II. na žádost zbrojmistra Jakuba Riedlingera nařizuje české komoře, aby
učinila opatření u rentmistra Wolfa Schelhammera, aby týdně řádně vyplácel dělníky a řemeslníky pracující na
stavbě zbrojnice. (koncept 1 fol.)
403 1571, 1. V. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje na žádost zbrojmistra na Pražském hradě Jakuba Riedlingera
české komoře, aby nechala dopravit zbývající měď z 200 centů objednaných v Báňské Bystrici, které je nutně
zapotřebí k opravě děl ve zbrojnici a která zůstala složena v Olomouci a na Novém Městě Pražském, na Pražský
hrad a hradila náklady. (koncept 1 fol.)
404 1571, 12. V. Praha. Císař Maxmilián II. na žádost puškaře Wolfa Hofpruckhera o zásobu olova a mědi na lití
potrubí ke slité kašně nařizuje české komoře, aby ho nechala sestavit rozpočet a týdně vyplácela jeho
pomocníkům mzdu. (koncept 1 fol.)
405 1571, 6. VI. Praha. Císař Maxmilián II. opakuje svůj příkaz české komoře, aby, pokud se tak již nestalo,
neopomenula 2 000 tolarů složit na stavbu zbrojnice. (koncept 1 fol.)
406 1571, 15. VI. Praha. Císař Maxmilián II. oznamuje české komoře, že daroval domek na Hradě, který předtím byl
zaplacen Schillingovi za 15 kop, kuchaři Kovencovi a nařizuje vystavit potřebné doklady. (koncept 1 fol.)
407 1571, 15. VI. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na její dobrozdání z 18. V. nechat dvornímu
zahradníkovi Hansi Claulovi vyplácet na zahradnické nářadí 10 tolarů ročně a vydávat potřebné dřevo (přip.
zpráva české komory z 18. V., suplika Claulova a seznam nářadí potřebného v zahradě). (koncept 1 fol., orig. 6
fol.)
408
1571, 25. VI. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydat bývalému hlídači lvů dřevo ze starého
lvince a prohlédnout místo v král. zahradě ke stavbě nového domku k dohledu na zvěř v příkopě. (koncept 1 fol.)
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409 1571, 27. VI. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby osoby zjednané k provádění inventury spisů
Thomase Wolfa, Wolfa Ameringa a jejich pomocníka Simona Meroldta setrvaly až do jejich úplného skončení,
neboť registrátor kanceláře dvorské komory Eustachius Dunant pro odjezd panovníkův nemůže vyčkat do
konce. (koncept 1 fol.)
410 1571, 29. VI. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na její zprávu z 18. VI. vystavět zlatníkovi
Mikuláši Müllerovi na jeho domek na Pražském hradě majestát pod podmínkou, že musí v případě potřeby
domek opět odstoupit císaři oproti složení nákladů (přip. suplika Müllerova). (koncept 2 fol., orig. 4 fol.)
411 1571, 29. VI. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydávat dvornímu zámečníku Mathesi
Handschuhovi na jeho supliku a poněvadž nemůže pro nemoc své řemeslo provozovat týdenní provisi 1/2 zl.
rýn. (koncept 1 fol.)
412 1571, 29. VI. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat vyplácet zmrzačenému hradnímu střelci
Martinu Zaborovi za jeho věrnou 20-letou službu 1/2 zl. rýn. týdenní provise a přijmout jiného na jeho místo.
(koncept 1 fol.)
413 1571, 1. VII. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat Hanse Schencka dveřníka u české
komory ubytovat v domě koupeném od Jáchyma Šlika na Hradčanech pod podmínkou, že bude v domě
hospodářem, bude jej zavírat, čistit a dohlížet na jeho stavební stav. (koncept 1 fol.)
414 1571, 2. VII. Praha. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na supliku dvorního zámečníka Jiřího
Schmithammera vydat mu dluh za řízení bicích hodin na Bílé věži, napříště mu platit týdně 20 bílých gr. a vydat
mu železo ze starých špatných hodin. (koncept 1 fol.)
415 1571, 4. VII. Německý Brod. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře zjednat peníze král. zahradníkovi Hansi
Claulovi na nákup 200 krocanů. (koncept 1 fol.)
416 1571, 4. VII. Německý Brod. Císař Maxmilián II. oznamuje zámec. hejtmanovi Mikuláši Miřkovskému, že vyjímá
král. zahradníka z jeho jurisdikce a přikazuje ho znovu pod jurisdikci české komory. Zároveň povoluje v dopise
české komoře král. zahradníkovi užívat všelijaké byliny, které vypěstoval v král. zahradě, pro vlastní potřebu.
(koncept 3 fol.)
417 1571, 12. VII. Císař Maxmilián II. souhlasí s návrhem české komory na zaplacení dlužné domovní činže třem
puškařům Gregoru Pflugovi, Casparu Neumannovi a Josefu Bospartovi každému ročně 6 kop míš. od 24. IV.
1568 (přip. suplika tří puškařů, opis rozhodnutí císaře Maxmiliána ze 24. IX. 1568 o zplacení dlužné činže od
24. IV. 1564 ve výši 72 kop míš. a výpis o zaplacení této částky. (koncept 1 fol., orig. 5 fol., opis 2 fol.)
418 1571, 12. VII. Česká komora (d. d. 23. VI.) se přimlouvá za zaplacení starého dluhu 36 kop 14 bílých gr. míš.
vdově a sirotkům po nebožtíku Gregoru Pflugovi za opravu olověného stropu letohrádku (přip. svědectví zbroj.
písaře Wolfa Hocha, puškaře Caspara Neumanna, Ambrose Zinka obchodníka na Malé Straně z 12. VI.).
(koncept 1 fol., orig. 5 fol.)
419 1571, 28. VII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře zaslat 200 krocanů a několik lososovitých
pstruhů k svatebnímu veselí arcivévody Karla Štýrského. (koncept 1 fol.)
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420 1571, 30. VII. Vídeň. Císař Maxmilián II. na supliku vdovy po varhanáři Jonasu Schrerovi, která požaduje za
práci na svatovítských varhanách 600 tolarů, nařizuje české komoře podat zprávu, kolik bylo vyplaceno
nebožtíku varhanáři za jeho života. (koncept 1 fol.)
421 1571, 31. VII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na supliku pozaunéra Martina
Reiffa ohledně jeho domku vystavěného na Pražském hradě. (koncept 1 fol.)
422 1571, 13. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře proč osecký opat nechce vydržovat bývalého
basistu Jana Cocka (Cocque) a jednat s doksanským proboštem, který se uvolil bývalého starého zpěváka
vydržovat. (koncept 1 fol.)
423 1571, 16. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. povoluje české komoře na její žádost ze 12. VII. vydat rozpočtení 40
kop míš. nákladu na přestavění malé světnice v komorní kanceláři. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
424 1571, 16. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře zjednat peníze a vše potřebné král.
zahradníkovi Hansi Claulovi na zřízení oranžerie. (koncept 1 fol.)
425 1571, 23. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na supliku čtyř puškařů a
zbrojního písaře, kteří si stěžují na stavebního písaře Michala Kecka, že jim odmítá vydat palivové dřevo a
požadují buď je neb náhradu 12 tolarů. (koncept 1 fol.)
426 1571, 1. IX. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře připravit přední císařské pokoje u Bílé věže na
Hradě k pobytu arcivévody Ferdinanda Tyrolského. (koncept 1 fol.)
427 1571, 26. X. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat zprávu na oznámení Mathese Borgorelliho
de Castello ohledně vystavěného mostu v Brandýse. (koncept 1 fol.)
428 1571, 19. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby udělala opatření u rentmistra a ten vydával
ženám a dětem pozaunérů zadržený plat k jich obživě. (koncept 1 fol.)
429 1572, 29. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vystavit na domek pozaunéra Martina Reiffa na
Hradě konfirmaci. (koncept 1 fol.)
430 1572, 16. II. Vídeň. Císař Maxmilián II. oznamuje české komoře, že ustanovil pražského zbrojmistra Jakuba
Riedlingera za polního zbrojmistra od 1. IX. 1571 s platem 35 zl. ročně a nařizuje vydávat tento plat z důchodů
rentmistrovského úřadu v Čechách. (koncept 1 fol.)
431
1572, 1. III. Vídeň. Císař Maxmilián II. přes dobrozdání české komory (d. d. 12. I. 1572) žádá o radu hejtmana
Pražského hradu Mikuláše Miřkovského, zda má vyhovět žádosti rady a německého vicekancléře české koruny
Georga Mehla o vystavení listiny na odběr vody z Hradu do jeho domu na Malé Straně (přip. dobrozdání
Mikuláše Miřkovského hejtmana PH z 11. III. 1572, který navrhuje ponechat Mehlovi dosavadní odběr
přepadové vody z nádrže za sněmovnou, ale zamítnout žádost o vystavení listiny). (koncept 2 fol., orig. 4 fol.)
432 1572, 5. III. Císař Maxmilián II. vyhovuje žádosti české komory ze 23. II. o vystavení písemného příkazu
rentmistrovi na zaplacení 40 000 cihel, které byly vydány na ústní panovníkův příkaz na stavbu domku Hanse
Sahrera na Hradčanech a aby byl uspokojen cihlář, který cihly dodal (v příloze obsažena žádost Gregora Jana
cihláře). (orig. 4 fol.)
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433 1572, 12. III. Vídeň. Císař Maxmilián II. oznamuje české komoře, že nechal vydat bývalému puškaři na
Pražském hradě Tomáši Jarošovi 400 zl. rýn. na lití několika děl v Uhrách a na cestu, což se však nestalo a
mezitím Jaroš zemřel, ale předtím z toho nakoupil za 137 zl. 40 gr. materiálu, zbytek vdově Jarošově promíjí a
povoluje rentmistrovi zanést do vydání. (koncept 1 fol.)
434 1572, 9. IV. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na žádost Hanse Clauli král
zahradníka o domek a pozůstalost vdovy Šránkové na Malé Straně, které má připadnout panovníkovi jako
odúmrť. (koncept 1 fol.)
435 1572, 11. IV. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře proti jejímu dobrozdání zamítnout Mathesu
Borgorellimu de Castello požadované zlepšení provise na 1 zl. rýn. (koncept 1 fol.)
436 1572, 12. IV. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat prohlédnout odborníky poškozený most v
Brandýse a předložit rozpočet. (koncept 1 fol.)
437 1572, 16. IV. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře a panu Georgu Ilsingovi podat zprávu, kolik zlata
a stříbra dali zlatníku Václavu Jamnitzerovi v Norimberce na stříbrnické práce, a také v jaké hodnotě se dává
hřivna. (koncept 1 fol.)
438 1572, 21. IV. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vyplatit ne-li celý, tak alespoň většinu dlužného
platu střelcům na Pražském hradě. (koncept 1 fol.)
439
1572, 29. V. Vídeň. Císař Maxmilián II. opětovně přikazuje české komoře, aby podala zprávu, jak dalece
pokročila v jednání s měšťany, kteří mají své pozemky ve Staré oboře, co dále v tom podnikat. (koncept 1 fol.)
440 1572, 31. V. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat provést výdlažbu mostu v Brandýse, podat
na ni rozpočet. (koncept 1 fol.)
441
1572, 6. VII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře darovat král. zahradníkovi Hansi Claulovi domek
na Malé Straně po vdově Šránkové v hodnotě 200 tolarů, nebude-li odúmrť pro naléhání sestry zemřelé vdovy
získána, má komora podat dobrozdání na poskytnutí patřičné náhrady král. zahradníkovi. (koncept 1 fol.)
442 1572, 6. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby učinila opatření, aby Tomáš Hass forman v
Praze, který byl ve službách arcivévody Ferdinanda zle poškozen, byl používán jako povozník při Pražském
hradě a dostával měsíční plat. (koncept 1 fol.)
443 1572, 30. VIII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat zprávu na supliku pozaunéra Hanse
Hirsche o volné místo prvního trubače. (koncept 1 fol.)
444 1572, 6. X. Bratislava. Císař Maxmilián II. oznamuje české komoře, že uložil král. zahradníkovi Hansi Claulovi
zaslat do Vídně 2-leté a ne starší vysázené ovocné stromky všech druhů a aby komora ho zásobila penězi a
dbala na včasné odeslání. (koncept 1 fol.)
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445 1572, 14. X. Bratislava. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na supliku zbrojního písaře Wolfa Hocha
ohledně vyplácení ročního příspěvku 6 kop míš. na činži, který mu byl vydáván z rentmistrovského úřadu a
zúčtován zemřelým zbrojmistrem Krištofem Schneepergem, zjistit, zda suplika je pravdivá a podat své
dobrozdání. ( koncept 1 fol.)
446 1572, 6. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na supliku hejtmana Pražského
hradu Mikuláše Miřkovského, v níž žádá 8 sudů vína v náhradu za své požitky, které mu plynuly z prodané
vinice. (koncept 1 fol.)
447 1572, 5. XII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře předat potvrzení na domek vystavěný Martinem
Reiffem pozaunérem témuž. (koncept 1 fol.)
448 1572, 31. XII. Vídeň. Císař Maxmilián II. odpovídá na zprávu české komory ohledně supliky o místo dvor.
sklenáře Hanse Jenckenhofera, že schvaluje obsazení místa českou komorou jinou osobou. (koncept 1 fol.)
449 1573, 3. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na její dvě zprávy z 25. XI. a 19. XII. vydat
zámeckému hejtmanu Mikuláši Miřkovskému 4 sudy vína z milosti z vinného desátku na jeho supliku, ale bez
nároků pro příští zámecké hejtmany. (koncept 1 fol., orig. 4 fol., opis 2 fol.)
450 1573, 28. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. přes přímluvu české komory zamítá žádost rady a německého
vicekancléře české koruny Georga Mehla o vystavení písemného potvrzení na vodu z Hradu do jeho horního
domu na Malé Straně dosaženého ještě od císaře Ferdinanda, připomíná též předchozí odmítnutí nejv. purkrabí
Viléma Rožmberka a nejv. kancléře Vratislava z Pernštejna v téže žádosti, ponechává pouze císařem
Ferdinandem povolenou přepadovou vodu z nádrže a ne z hlavního potrubí. (koncept 2 fol.)
451
1573, 30. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře ponechat přes supliku kuchaře Stefana Strainicha
vdově po zemřelém klíčníkovi její týdenní plat 1 tolar, pokud bude zastávat klíčnický úřad. (koncept 1 fol.)
452 1573, 6. II. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje Hansi Claulovi, král. zahradníku zaslat ke dvoru dobré štěpy
velkých višní. (koncept 1 fol.)
453 1573, 28. II. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na supliku Petra Wolfa ze
Schleusingen (Sasko) o povolení místa střelce na Hradě. (koncept 1 fol.)
454 1573, 3. III. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na žádost Gilga de Roye o místo
klíčníka na Hradě, neboť dosavadní klíčnice je nemocna. (koncept 1 fol.)
455 1573, 27. III. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na supliku Stanislava
Soleckého o povolení peníze z milosti za věrné obsluhování velkého zvonu. (koncept 1 fol.)
1573,
3. VI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat zaplatit dlužnou částku za stravu a pití
456
vězňů Hansi hospodáři v Bílé věži. (koncept 1 fol.)
457 1573, 10. VI. Vídeň. Císař Maxmilián II. na dobrozdání české komory ze 4. IV. zamítá žádost Gilga de Roye o
místo klíčníka na Hradě. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
458 1573, 18. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na supliku Gilga de Roye o
místo klíčníka po zemřelé Barboře Gräczerové i o jiných žadatelů o tento úřad. (koncept 1 fol.)
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459 1573, 20. XII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby se dostalo král. zahradníkovi Hansi
Chlaubovi 100 zl. rýn. z důchodů povolených mu panovníkem. (koncept 1 fol.)
460 1573, 27. XII. Česká komora oznamuje na příkaz panovníka (d. d. 12. XII.), že podala již své dobrozdání na
žadatele o místo klíčníka na Hradě na supliky bývalého komorního furýra Gilga de Roye, kuchaře Stefana
Stainicha a dědice zemřelé klíčnice Barbory Gräczerové; k nim se připojil hospodář nejv. zemského písaře
jménem Konrád, o němž komora nic neví (přip. opis dobrozdání české komory ze 14. XI. 1573, v němž shledává
sice Gilga de Roye schopným k zastávání tohoto místa, ale pro zásluhy bývalého zbrojmistra na Hradě Hanse
Gräczera, který zemřel v císařských službách na cestě do Uher, a věrného zastávání služby jeho vdovou
Barborou doporučuje svěřit úřad manželu nejstarší dcery zbrojmistru Jakubu Riedlingerovi a plat 1 tolar týdně
vydávat ostatním sirotkům místo almužny, rovněž jim ponechat k obživě s úřadem klíčníka spojený vinný šenk
na 20 let). (orig. 2 fiol., opis 2 fol.)
461 1574, 8. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat klíčnický úřad spravovat sirotkům po Hansi a
Barboře Gräczerovým a to tak, že ho bude vykonávat manžel nejstarší dcery Jakub Riedlinger a týdenní plat 1
tolar vydávat ostatním dětem a ponechat jim i na 5 - 6 let šenk vína. (koncept 2 fol.)
462 1574, 25. II. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na supliku pozaunéra Hanse
Hirsche ohledně polepšení jeho platu. (koncept 1 fol.)
463 1574, 10. III. Vídeň. Císař Maxmilián II. na zprávu české komory z 1. III. vrací podepsaný účetní list staveb.
písaře Michala Kecka na účty za uplynulé pětileté období k dalšímu řízení. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
464 1574, 6. VII. Vídeň. Císař Maxmilián II. na zprávy české komory ze 4. VI. a 3. VII. ohledně oprav na zámku
Pardubice vrací Avostalisův plán s tím, že je nezřetelný, a nařizuje české komoře dát udělat nový. (koncept 2
fol., orig. 6 fol.)
465 1574, 16. VII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře nechat vyplatit dlužnou mzdu nádeníku Adamu
Scherffingovi ve výši 8 zl. za práci v král. zahradě a trhání mechu pro oranžerii. (koncept 1 fol.)
466 1574, 2. VIII. Císař Maxmilián II. schvaluje žádost české komory ze 24. VII. o podpis a zpětné zaslání opravené
staveb. instrukce. (orig. 2 fol.)
467 1574, 5. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat zprávu a dobrozdání na supliku zbroj. písaře
Wolfa Hocha ohledně výplaty jeho dluhu 200 tolarů. (koncept 1 fol.)
468 1574, 15. XII. Česká komora (d. d. 2. XII.) oznamuje císaři, že již na jeho první příkaz 30. I. 1574 zaslala
podrobnou zprávu a seznam zásob ovsa dle hlášení hejtmanů z jednotlivých panství, na příkaz panovníka ze 7
XI. znovu psala hejtmanům na panství v této věci. K dokoupení ovsa do 4 000 strychů žádá komora o svolení na
úhradu z daně asi 1 000 tolarů. (orig. 2 fol., opis 12 fol.)
469 1574, 18. XII. Vídeň. Císař Maxmilián II. na žádost české komory z 9. XII. vrací podepsaný účetní list staveb.
písaře Michala Kecka na účet za uplynulý rok od 1. IV. 1573 - 1574 a přikazuje ho odevzdat. (koncept 1 fol., orig.
2 fol.)
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470
1574, 20. XII. Dvorská komora jménem panovníka nepovoluje 17 měšťanům pohořelým v městě Chrudimi jich
žádost o prominutí posudného za 3 léta a měšťané se mají spokojit s odpuštěním daní zemským sněmem (přip.
suplika 17 měšťanů z Chrudimi, přímluvné psaní podkomořího králové Michala Španovského z Lisova ze 27. X.
1574, přímluvné psaní purkmistra a konšelů z města Chrudimě z 2. XI. 1574. (koncept 1 fol., orig. 8 fol.)
471 1575, 10. I. Vídeň. Dvorská komora oznamuje presidentu dvorské komory Reichardu von Strein zprávu dvor.
maršálka ohledně domu Tuecherova na Hradčanech, kde se míní ubytovat, a připomíná svou zprávu z 29. XII.
ohledně ubytování radů dvorské komory, kanceláře i účtárny. (koncept 1 fol.)
472 1575, 16. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydat potřebné peníze komornímu furýrovi Hansi
Poppovi na přípravu pokojů na Pražském hradě pro panovníka, choť, arcivévody Matyáše a Maxmiliána.
(koncept 1 fol.)
473 1575, 16. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje hejtmanu PH Mikuláši Miřkovskému poskytovat všemožnou
podporu komornímu furýru Hansi Poppovi, který má připravit ubytování císaře, jeho choti, synů Matyáše a
Maxmiliána i jejich družiny. (koncept 1 fol.)
474 1575, 22. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. na doporučení české komory z 11. XII. 1574 zamítá žádost dvor.
zámečníka Mathese Handschuha o udělení týdenní provise a k tomu 100 tolarů peníze z milosti s odůvodněním,
že mu dosavadní práce byla řádně zaplacena, může pracovat za plat, neboť má obydlí a dvorskou svobodu před
jinými mistry ve městě. (koncept 2 fol., orig. 2 fol.)
475 1575, 21. IX. Praha. Císař Maxmilián II. oznamuje výběrčímu a mincmistrovi v Jáchymově Georgu
Gaitzkhoflerovi, že nařídil zlatníku Casparu Ulrichu dělat z pěkného kusu rudy znamenité dílo a uložil hejtmanu v
Jáchymově sehnat čistou rudu dle zlatníkova přání, a nařizuje Gaitzkhoflerovi rudu vykoupit, hradit náklady na
stravu a cestování zlatníka. (koncept 1 fol.)
476 1575, 25. X. Řezno. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na žádost dvor. zednického mistra a správce
paumistrovského úřadu Ulricha Avostalise nechat prohlédnout závady na Pražském hradě, zaslat rozpočet a
přibližný náklad s připojeným dobrozdáním. (koncept 1 fol.)
477
1575, 21. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře, aby podporovala jeho zájmy v záležitosti koupě
domu na Malé Straně u mostu proti Saskému domu Lorenzem Klementem krejčím od Velikové. (koncept 1 fol.)
478 1575, 21. XI. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na dva domky, jeden v
Brandýse a druhý na PH, které jako odúmrť spadly na panovníka po Vilémovi Fahrwolovi, neboť se o ně
ucházejí registrátor české komory Wolf Amering a písaři kanceláře dvorské komory Landtfrid Höchenkhiecher,
Christoph Federle a Michael Peckh. (koncept 1 fol.)
479 1575, 2. XII. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydat vdově po bývalém pozaunérovi na Hradě
Hansi Hirschovi ještě na jeden rok provisi ve výši 52 tolarů s ohledem na její nemajetnost. (koncept 1 fol.)

Stránka 39 z 66

1574

1575

1575

1575

1575

1575

1575

1575

1575
1575

4

Inventář fondu APH č. 5, Dvorská komora z let 1529-1621, sg. D K
480 1575, 9. XII. Vídeň. Císař Maxmilián II. na doporučení české komory ze 14. XI. zamítá žádost oborníka v Nové
oboře Ambrosia Ferra o výplatu dlužného platu za výživu knechta 15 bílých gr. týdně s odůvodněním, že jeleni,
divoké husy, kachny, bažanti, ptáci, klisny byli po odchodu arcivévody Ferdinanda z obory odstraněni a není
tudíž k živení a hlídání takové zvěře knechta zapotřebí. (koncept 2 fol., orig. 2 fol.)
481 1576, 17. I. Dvorská komora potvrzuje dopis české komory z 31. XII. 1575 se zaslanými třemi kusy rudy za 50 zl.
mincmistra Geizkhöflera. (orig. 4 fol.)
482 1576, 24. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře hradit všechny náklady ve výši 4 608 zl. 14 gr. na
potřeby kuchyně a sklepa českého krále a arcivévody Rudolfa a arcivévody Arnošta z rentmistrovského úřadu.
(koncept 2 fol.)
483 1576, 24. I. Dvorská komora píše ohledně Franze von Schönaich slezské komoře. (orig. 6 fol.)
484 1576, 28. I. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vyplatit Bartoloměji Helgerovi a Martinu Ranovi
ovocnáři dluh za dodané kuchyňské potřeby do kuchyně a sklepa českého krále a rakouského arcivévody
Rudolfa. (koncept 1 fol.)
485
1576, 1. II. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře co nejrychleji provést podklenutí místa před
císařskými pokoji místo dřevěných stoup, a to za náklad nižší než rozpočtených 3 000 tolarů. (koncept 1 fol.)
486 1576, 17. III. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vydat novému hejtmanu PH Humprechtu
Černínovi instrukci a žádá o dobrozdání ohledně jeho vydržování. (koncept 1 fol.)
487 1576, 24. III. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na supliku Jiřího a Cypriána zámečníků v Praze,
kteří si žádají za svou námahu spojenou s otvíráním komory na Karlštejně, kde je uložena koruna, ke korunovaci
50 tolarů, buď jim je dát dle slušnosti nebo dát zprávu dvorské komoře. (koncept 1 fol.)
1576,
27. III. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře učinit u král. zahradníka opatření, aby nechal
488
nalámat ratolesti velkých višní a zelených uherských švestek a jiného dobrého ovoce a zaslal je saskému
kurfiřtu. (koncept 1 fol.)
489
1576, 31. III. Vídeň. Císař Maxmilián II. oznamuje české komoře, že svolil dát dům na Valu na PH do dědičného
vlastnictví Jiřímu Pruskovskému a nařizuje na to vystavit potřebné listiny a zaslat k podpisu. (koncept 1 fol.)
490 1576, 31. III. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře vzhledem k dostatku sena na rok 1576 přenechat
zbraslavské louky za poloviční díl. (koncept 1 fol.)
491 1576, 17. IV. Česká komora oznamuje panovníkovi 27. III. o nepořádcích ve strahovském klášteře nejen pro
neřádný život kněžstva, ale i pro špatné hospodaření, doporučuje provést inventuru veškerého majetku,
případně nechat zvolit nového opata. Dvorská komora doporučuje dopsat české komoře, aby zjednala u
arcibiskupa nějakou osobu k inventování. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
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492
1576, 8. V. Vídeň. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na pomoc Starému Městu, jehož
dvě rourní věže a další stavení vyhořela (přip. přímluvný dopis nejv. komorníka Jana z Valdštejna a Zbyňka
Berky z Dubé ze 12. IV., suplika purkmistra a rady Starého Města Pražského). (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
493 1576, 14. V. Česká komora 20. I. 1574 a 25. I. oznamuje dva případy pychu, jeden v lese Ládví, jehož se
dopustil Prokop Bracha, a druhý na poděbradském panství, jménem Hradský. (koncept 1 fol., orig. 9 fol.)
494 1576, 18. VI. Memoriál dvorské komory ohledně staré registratury ležící v Praze v české dvorské kanceláři.
(koncept 1 fol.)
495 1576, 30. VI. Řezno. Císař Maxmilián II. na supliky oborníka ve Staré oboře Georga Schotta nařizuje české
komoře nechat pro potřeby oborníka a jeho čeledi, aby mohli v létě lépe hlídat zvěř a tury, v prázdném domku u
vchodu zřídit světnici a vyčistit příkopy a rybník ve Staré oboře, aby zahnívající voda neškodila zvěři. (koncept 2
fol., orig. 4 fol.)
496 1576, 10. VIII. Řezno. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře na supliku hejtmana PH Humprechta Černína
podat zprávu o požitcích předchozích hradních hejtmanů, zvláště ohledně několika set provise, které předchozí
hejtman požíval, zda patří hejtmanskému platu a deputátu či ne. (koncept 1 fol.)
497 1576, 11. VIII. Suplika všech hudebníků a trumpetistů ohledně 2 200 zl. z císařských důchodů v Praze. (orig. 1
fol.)
498 1576, 21. VIII. Řezno. Císař Maxmilián II. nařizuje české komoře podat zprávu a dobrozdání na supliku dvorního
truhláře Hanse Sauerlocha o výpomoc ohledně škody utrpěné ohněm. (koncept 1 fol.)
499 1576, 22. X. Řezno. Císař Rudolf II. přikazuje hejtmanu PH Humprechtu Černínovi požitky jako u předchozích
hejtmanů ročně 300 tolarů, 20 vozů dřeva, několik vozů sena, ale bez vína a řádné provise, a zprošťuje ho péče
o král. zahradu a Novou oboru, které přikázány nejv. lovčímu. (koncept 2 fol.)
500 1576, 23. X. Řezno. Císař Rudolf II. na žádost komořího Kryštofa z Lobkovic povoluje část vody z císařského
bývalého šlikovského domu do jeho domu a nařizuje české komoře to provést bez újmy Pražskému hradu a
šlikovskému domu. (koncept 1 fol.)
501 1576, 27. XI. Linec. Císař Rudolf II. nařizuje hejtmanu PH Humprechtu Černínovi poskytnout Hansi Poppovi
pomoc při přípravě pokojů k ubytování panovníka a císařovny matky. (koncept 2 fol.)
502
1576. 27. XI. Linec. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře obstarat komorníku Hansi Poppovi potřebné peníze
na přípravu pokojů panovníka a jeho matku římskou císařovnu na PH nad Zelenou světnicí. (koncept 1 fol.)
503 1577, 4. II. Praha. Dvorská komora nařizuje jménem císaře české komoře podat dobrozdání na supliku Ulricha
de Vastalis i města Brandýsa. (koncept 1 fol.)
504 1577, 20. II. Praha. Císař Rudolf II. vydává Hanušovi Pertholtovi císařskému komornímu služebníku a Regině
Habenšotové majestát na půl velikovského domu na Malé Straně. (opis 2 fol.)
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505 1577, 25. II. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře, aby důchodů rentmistrovského úřadu dala na
Castrum doloris a jiné potřeby na pohřeb císaře Maxmiliána II. peníze a nahradila 200 tolarů, které byly dány
císařskému komorníku Hansi Poppovi na týž účel z dvorního pokladního úřadu. (koncept 1 fol.)
506
1577, 27. II. Praha. Císař Rudolf II. píše české komoře, aby učinila opatření, aby rentmistr a dvorní pokladní
zjednali potřebné sukno k císařskému pohřbu. Totéž přikazuje správci rentmistrovského úřadu. (koncept 2 fol.)
507 1577, 12. IV. Suplika dvorního truhláře Hanse Sauerlocha o příspěvek a náhradu za ztráty utrpěné ohněm v jeho
domě na Hradčanech (přip. přímluvný dopis arcivévody Rudolfa císaři Maxmiliánovi z 20. IX. 1576). (orig. 6 fol.)
+ podpis Rudolfa a pečeť …
508 1577, 13. IV. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vydat král. zahradníkovi Hansi Claulovi expektanci
na 200 tolarů a oborníku v Nové oboře Ambrosiu Ferrovi na 100 tolarů. (koncept 1 fol.)
509 1577, 2. VIII. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře odmítnout žádost pozaunéra na Bílé věži Hanse
Hirsche o povolení jeho plného platu. (koncept 1 fol.)
510 1577, 7. IX. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře zprostit dosavadního zbrojního písaře Wolfa Hocha
služby pro nemoc, na jeho místo ustanovit Georga Franckha služebníka komorní účtárny, proti vůli české
komory určuje místo 100 zl. dosavadního platu 52 tolarů roční provise. Napříště nemají být vypláceny
suplikantům a služebníkům peníze z milosti. (koncept 1 fol.)
511 1577, 14. XI. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře dát dobrozdání na supliku potrubného Andrease
Vaczka o zlepšení platu. (koncept 1 fol.)
512 1577, 12. X. Vídeň. Císař Rudolf II. oznamuje, že přijal na místo zbrojního písaře místo Wolfa Hocha Georga
Francka služebníka při komorní účtárně a na jeho místo Daniela Kocha. (koncept 1 fol.)
513
1577, 25. X. Vídeň. Císař Rudolf II. zasílá české komoře podepsané zápisy Casparu Pausternovi na 500 tolarů,
Janu purkraběti z Donína na 6 000 gr. čes. a instrukci hejtmanu PH Humprechtu Černínovi. (koncept 1 fol.)
514 1578, 17. I. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře nechat vyplatit král. zahradníku Hansi Chlolovi 200 zl.
na odpočet jeho expektance. (koncept 1 fol.)
515 1578, 18. I. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře podat zprávu na supliku zbrojního písaře Georga
Francka o potřebné dřevo. (koncept 1 fol.)
516 1578, 26. II. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře nahradit komorníkovi Hansi Poppovi 95 tolarů 4 gr.,
které vydal na dřevěný olej pro Castrum doloris. (koncept 1 fol.)
517 1578, 30. IV. Vídeň. Císař Rudolf II. ukládá české komoře dát příkaz staveb. písaři Michalu Keckovi provést
opravy stájí na Hradě a na Hradčanech. (koncept 1 fol.)
518 1578, 7. V. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře provést opravy závad v obydlí Balthasara hraběte z
Trautsonu na Hradě. (koncept 1 fol.)
519 1578, 26. V. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na hospodaření se dřevem na
Hradě. (koncept 1 fol.)
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520 1578, 2. VI. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vydat Franciscovi Fabovi peníze na vydržování
osobních ořů. (koncept 1 fol.)
521 1578, 29. VI. Amstetten. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře obstarat potřebné peníze Franciscu Fabovi k
opatření španělských ořů. (koncept 1 fol.)
522 1578, 5. VII. Linec. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře učinit opatření k vydržování španělských osobních ořů
a dát příslušné instrukce na panství. (koncept 1 fol.)
523 1578, 12. VII. Linec. Císař Rudolf II. oznamuje české komoře, že povolil hraběti Sebastianu Šlikovi jako majiteli
panství Bečova na opravu zámeckých budov 2 000 tolarů připočíst k zástavní sumě s tím, že je má užitečně
prostavět, řádně vyúčtovat a pak dále zámek stavebně udržovat, přikazuje rovněž vystavit potřebné listiny a
zaslat k podpisu. (koncept 1 fol.)
524 1578, 13. VII. Linec. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře, aby nechala dům na PH, který obývá tajný rada,
komoří Leonhard z Harrachu, dle seznamu stavět a opravit do jeho příjezdu. (koncept 1 fol.)
525 1578, 3. IX. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vydávat nově přijatým hlídačům anglických psů
Benediktu Hauserovi, Vilémovi Grätzlovi a Hansi Kheferlovi každému ročně 10 zl. rýn. platu, dále zelený oděv
neb 5 zl. rýn. týdně, 40 gr. stravného. (koncept 1 fol.)
526 1578, 27. X. Praha. Císař Rudolf II. oznamuje české komoře, že rozhodl o prodeji dvou domů, jednoho
koupeného od hraběte Joachyma Šlika a druhého, v němž úřadoval rentmistr, obou na Hradčanech, dále
přeložit rentmistrovký úřad na Hrad, nařizuje české komoře vyptat se, zač by se oba domy mohly prodat.
(koncept 1 fol.)
527 1578, 8. XII. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře v případě, že by se měla dít s renthausem jaká
změna, aby podala své dobrozdání, kde by mohl být rentmistrovský úřad na Hradě umístěn, zač byl koupen a
kolik prostavěno. Komora ve svém dobrozdání ze 13. XII. navrhuje, umístit rentmistrovský úřad v domě vedle
Bílé věže, kde bydlí tajný rada Leonhard z Harrachu, pro blízkost úřadů mohl by se ušetřit náklad na domy
rentmistra a kontrolora (přip. seznam nákladů na dosavadní rentmistrovský dům a šacuńk Keckův a Avostalisův
na dům Šlikův a rentmistrovský na Hradčanech). (koncept 1 fol., orig. 6 fol.)
528 1578, 16. XII. Praha. Císař Rudolf II. sděluje české komoře, že povolil kancelářskému písaři Lukáši Khetzlerovi
jeho domek, který obývá u kostela Všech svatých, do dědičného vlastnictví, pod podmínkou, že ho odstoupí opět
za vyplacení 100 tolarů. (koncept 1 fol.)
529 1578, 24. XII. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře zprostit zbrojmistra jako dosavadního klíčníka úřadu
a ten přikázat jeho švagrovi Martinu Habichovi za plat 26 kop gr. (koncept 1 fol.)
530 1579, 8. I. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vyplácet staveb. písaři Michalu Keckovi 100 tolarů roční
penze až do úplného zaplacení jeho pohledávky 1 000 tolarů. (koncept 1 fol.)
531 1579, 6. III. Praha. Česká komora na supliku Petra Čaly, aby dostal domek za arcibiskupským palácem,
vzhledem k tomu, že si suplikant stěžoval na presidenta české komory Jana staršího Popela z Lobkovic,
navrhuje císaři předat záležitost pánu z Rožmebrka (přip. suplika Čalova a opis darování císaře Maxmiliána II. z
1 X. 1573). (orig. 4 fol., opis 1 fol.)
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532 1579, 1. IV. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře, že má ihned vydat komornímu Hansi Poppovi na
vydržování dvou hodinářských tovaryšů 100 tolarů. (koncept 1 fol.)
533 1579, 4. VI. Praha. Císař Rudolf II. na dobrozdání české komory povoluje vyplácet vdově po zbrojním písaři
Wolfu Hochovi roční provisi 52 tolarů po čtyři roky. (koncept 1 fol.)
534 1579, 2. VI. Na doporučení české komory ze 17. V. a na supliku schovanky stavitele Bonifáce Wolmuta Kateřiny
Švarcové vydáno 50 tolarů na úhradu dluhů spojených s pohřbem. (orig. 4 fol.)
1579,
28. VII. Praha. Dvorská komora nařizuje jménem panovníka české komoře, aby nechala pokoje římské
535
císařovny na Hradě prohlédnout a opravit. (koncept 1 fol.)
536 1579, 12. VIII. Praha. Dvorská komora jménem panovníka nařizuje české komoře podat dobrozdání, zda by
nemohl být rentmistrovský úřad umístěn na jiném místě na Hradě. (koncept 1 fol.)
537 1579, 17. X. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře, aby potrubnému Andreasu Wackemu bylo vypláceno
1,5 tolaru týdenního platu. (koncept 1 fol.)
538 1579, 11. XII. Císař Rudolf II. povoluje na doporučení české komory ze 24. XI. a na supliku staveb. písaře
Michala Kecka svést přebytečnou vodu z nádrže za kostelem do rour a vést na Malou Stranu do jeho domku
(přip. suplika staveb. písaře Kecka). (orig. 4 fol.)
539 1580, 13. II. Praha. Císař Rudolf II. na žádost poděbradského hejtmana Kryštofa Proga nařizuje české komoře
odeslat Oldřicha Avostalise na prohlídku staveb a zahrady, na jejich odměření a podání zprávy. (koncept 1 fol.,
orig. 1 fol.)
540 1580, 26. II. Dvorská komora žádá českou komoru o vyjádření ve věci nakoupení ložního prádla, na něž
požaduje Wolf Rumpf 500 zl. (přip. omluva české komory ze 7. V. 1579). (orig. 4 fol, opisy 2 fol.)
541
1580, 14. III. Praha. Císař Rudolf II. na doporučení české komory ze 4. III. povoluje rozšíření, zvýšení a opatření
štítem domu Jana Malovce z Malovec a na Kamenici (přip. suplika Malovcova). (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
542
1580, 15. III. Česká komora 15. II. podává své dobrozdání na supliku král. zahradníka Hanse Chloly o polepšení
platu 300 zl. a doporučuje vzhledem k rozšíření zahrady a tomu, že plat byl stanoven za levnějších časů, přidat
100 zl. (přip. zpráva dvor. kontrolora, zpráva čes. komorní účtárny z 11. II. a dvě supliky). (orig. 9 fol.)
543 1580, 17. III. Praha. Česká komora 15. III. podává panovníkovi zprávu o dvou dvorech v blízkosti Staré obory,
které by bylo třeba získat, a to dvůr paní Špetlové a Urbana Pfefferkorna, a jejich případné využití. Císař Rudolf
II. nařizuje české komoře zakoupit oba dvory. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
544 1580, 11. V. Praha. Císař Rudolf II. svhvaluje návrh české komory ze 6. V. na udělení 20 tolarů vdově Uršule po
Dionýsi Reiffovi císařském pozaunérovi, ale zamítá její žádost o týdenní provisi 1 tolaru a 200 tolarů peníze z
milosti na hotovosti (přip. suplika Uršulina). (orig. 4 fol.)
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545 1580, 5. VI. Česká komora 28. V. sděluje panovníkovi, že mlýn paní Špetlové byl od nebožtíka Václava Berky
prodán a vtělen do zemských desek, že dvůr je duchovní a zástavní statek a byl zapsán nebožtíku Jiříku
Goltschovi, a ohledně finančních záležitostí panství Krupka a Supí Hora (přip. do němčiny přeložený opis kupní
smlouvy mezi Václavem Berkou a Annou z Valdštejna na bubenečský mlýn z 19. V. 1572, opis vtělení této
smlouvy do zemských desek, krátký výtah Jiřího Goltsche na zápis na dvůr v Předním Ovenci a jiné milosti).
(orig. 2 fol., opis 5 fol.)
546 1580, 18. VII. Praha. Císař Rudolf II. na doporučení české komory z 1. VII. zamítá žádost dvorního zámečníka
Mathese Handschuha o provisi a přikazuje české komoře vystavit expektanci na 100 tolarů. (koncept 1 fol., orig.
2 fol.)
547 1580, 27. VII. Praha. Císař Rudolf II. na doporučení české komory ze 7. VI. svoluje přenechat vyhořelý Saský
dům na Malé Straně na žádost císař. rady a podkomořího Buriána Trčky z Lípy témuž pod podmínkou, že ho dá
rychle vystavět. (koncept 3 fol., orig. 2 fol., opis 1 fol.)
548 1580, 19. IX. Česká komora 16. IX. oznamuje císaři, že zaslala objednávku cís. rady a nejv. štolby ohledně ovsa
a jiného pro dvor. stáje hejtmanům na panství a ohledně viktuálií pro cís. kuchyni komisařům na panství. (orig. 2
fol.)
549 1580, 28. IX. Česká komora doporučuje 4. VIII. na supliku dvor. tesaře Andrease Altmanna povolit témuž
expektanci na 100 kop gr. (orig. 4 fol.)
550
1580, 28. IX. Česká komora doporučuje na supliku oborníka v Nové oboře Ambrosia Ferra ze 20. VII. vydávat
půl tolaru nad jeho týdenní plat jeden tolar jen pro jeho osobu a do odvolání (přip. suplika Ferrova). (orig. 4 fol.)
551 1580, 30. XII. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vydat vdově po střelci Hansi Ziegeunerovi 20 tolarů
najednou místo požadované provise. (koncept 1 fol.)
552 1581, 23. II. Česká komora se přimlouvá 20. XII. 1580 za žádost oborníka ve Staré oboře Georga Schotta na
vedení odpadové vody z obory do jeho dvora v Ovenci (přip. 2 supliky Schottovy). (orig. 5 fol.)
553 1581, 29. III. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře podat zprávu, zda dřevo, které bylo obstaráno do
zásoby k vytažení velkého zvonu, je na místě či kam přišlo. (koncept 1 fol.)
554 1581, 8. IV. Praha. Císař Rudolf II. na doporučení svého bratra arcivévody Arnošta z 2. III. rozhoduje obsadit
uvolněné místo zbrojmistra na PH vídeňským zbrojním služebníkem Hämmerlem (přip. zpráva české komory z
6. IV., v níž tato oznamuje, že dosavadní zbrojmistr Jakub Riedlinger byl ustanoven do Vídně a zúčtováno s ním
do 31. III. a předkládá supliku Jiřího Franka zbrojního písaře o toto místo, dále přip. přímluvný dopis Ladislava
staršího z Lobkovic a na Chlumci ze 14. III. za Jiřího Franka, Frankova suplika, přímluvný list arcivévody Arnošta
z 2. III.). (koncept 1 fol., orig. 8 fol.)
555 1581, 10. IV. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje proboštu chotěšovskému, aby dopřál tělesnému trabantu a cís.
hodináři Thomasu Steigerovi laickou prebendu v klášteře. (koncept 1 fol.)
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556 1581, 12. V. Praha. Císař Rudolf II. schvaluje na doporučení dvorské komory provedení návrhu české komory ze
3. V.; tajný rada Hans Trautson si stěřoval na zápach vody stojící před jeho obydlím v příkopě, aby byla
odvedena; stavitel a staveb. písař radili změnit základ kvůli záchodům a nečistotu odvádět kanály; česká komora
doporučuje provést tuto úpravu nákladem 200 tolarů. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
557 1581, 22. V. Praha. Dvorská komora jménem císaře Rudolfa II. nařizuje české komoře podat zprávu, kde je
dřevo, které bylo opatřeno k vytažení velkého zvonu na Pražském hradě, a kde jsou otesané kameny k
náhrobku císaře Ferdinanda I. (koncept 1 fol.)
558
1581, 26. VIII. Praha. Císař Rudolf II. na zprávu české komory z 15. IV., v níž tato navrhovala za věrné služby
staveb. písaře Michala Kecka přidat mu k jeho 100 zl. rýn. provise ještě 100 tolarů a na splacení jeho dluhů dát
mu 800 tolarů z kutnohorské mince, vzhledem k nedostatku hotových peněz rozhoduje nechat vystavit dvorskou
komorou expektanci na 1 500 tolarů a nařizuje ho české komoře hned při nejbližší příležitosti uspokojit (přip.
koncept expektančního dopisu, zpráva české komory z 15. IV. a suplika Keckova). (koncept 2 fol., orig. 6 fol.)
559 1581, 28. IX. Praha. Dvorská komora jménem panovníka na dobrozdání české komory z 22. IX., v níž se tato
přimlouvá za povolení žádosti Jana mladšího Malovce z Malovic a na Kamenici, aby mohl svůj dům, který stojí
vedle domu nejv. zemského písaře, vystavět o jeden a půl - 2 lokte dopředu na úroveň domu nejv. zemského
písaře, nařizuje české komoře předložit zprávu staveb. lidí, aby nebylo náměstí příliš zúženo (přip. dobrozdání
české komory z 22. IX. a suplika Malovcova). (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
560 1581, 27. XI. Praha. Císař Rudolf II. svoluje na dobrozdání české komory k prodeji kusu zdiva a klenby patřící
klášteru sv. Jiří, který má být užit k vystavění a rozšíření domu nejv. zemského písaře za 1 000 tolarů, peníze
užít na nákup jiných pozemků pro klášter, zatím je nechat při deskách, a nařizuje české komoře jeho jménem
provést vklad do zemských desek. (koncept 1 fol.)
561 1581, 2. XII. Zpráva Alexandra Zellera vrchního hejtmana týkající se celních míst Kašperských hor, Oloví a
kupců rudy; Dobrozdání české komory ohledně rozmnožení příjmů; Výkaz hraničních cel 1538 - 1580; seznam
kupeckých věcí a ungeltu z nich; Odpověď zemského měřiče Matouše Ornyse z Lindtperka ohledně měření vinic
z 8. VII. 1581; Referát dvorské komory ohledně komorních záležitostí; Artykule týkající se českých komorních
záležitostí z r. 1568; Zpráva účetního rady Thobiase Gebharta čes. komoře ohledně požadovaného privilegia
Bartoloměje Albrechta z Norimberka; Seznam míst, kam se dle účtu staveb. písaře dává palivové dřevo;
Seznam zboží, které podléhá ungeltu (česky). (koncept 21 fol., orig. 45 fol.)
562 1581, 7. XII. Praha. Císař Rudolf II. svoluje nechávat Michalu Keckovi stavebnímu písaři na Hradě zúročit peníze
z milosti 1 500 tolarů 5 % ročně. (koncept 1 fol.)
563 1581, 7. XII. Praha. Císař Rudolf II. odpovídá české komoře na její dobrozdání, uděluje pozaunéru na Bílé věži
Casparu Krausovi místo polovičního plný plat a na jeho místo ustanovuje Andrease Gruebere s polovičním
platem. (koncept 1 fol.)
564 1582, 27. I. Bratislava. Dvorská komora nařizuje jménem panovníka české komoře, aby učinila opatření a
uchovala nohy, hlavu a kůži zdechlého lva až do dalšího cís. příkazu. (koncept 1 fol.)
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565 1582, 26. III. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na supliku Michala Storcha
ohledně povolení místa střelce u Hradu. (koncept 1 fol.)
566 1582, 26. III. Suplika král. zahradníka Hanse Cloly ohledně pozůstalosti Bartoloměje Scholze 6 000 tolarů pro
pokračování ve studiích jeho syna sekretáři a radovi dvorské komory Preisovi. (orig. 2 fol.)
567 1582, 6. IV. Císař Rudolf II. schvaluje návrh české komory z 20. III. na poskytnutí peníze z milosti 10 bílých gr.
týdně vdově po potrubném Mathesu Pfeifferovi po dobu jejího života (přip. suplika a posudek staveb. písaře
Michala Kecka ze Schwarcbachu ze 6. III.). (orig. 6 fol.)
568 1582, 23. IV. Vídeň. Císař Rudolf II. ukládá české komoře, aby oba domy v Hlavenci a v Sadské byly ještě toto
léto postaveny, aby vrchní hejtman odjel s Ferraboscem na místo a dříve Ferrabosca nepropustil, dokud
nepředá staveb. lidem své znalosti (přip. psaní komorníka Hanse Poppa v té věci). (koncept 1 fol., orig. 1 fol.)
569 1582, 5. V. Česká komora na supliku Mikuláše Demuta z Jáchymova ve své zprávě ze 27. III. podává
dobrozdání, že suplikant pro cís. grunty nepotřebuje otevřený patent neb svobodu na hledání drahokamů, a na
ostatní grunty mu nebude nic platen. Mohl by ovšem na cís. grunty patent dostat, kdyby své umění prokázal i
patřičnou náhradu (přip. rozklad jáchymovského hejtmana Dreilinga z 9. III. a dvě supliky Mikuláše Demuta z 2.
a 23. III.). (orig 8 fol.)
570 1582, 8. V. Vídeň. Císař Rudolf II. oznamuje české komoře, že schválil stavbu kanceláře české komory v
rozpočtu 300 tolarů. (koncept 1 fol.)
571 1582, 15. V. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře dát zprávu, co se má stát se starým dřevem, které se
získá při stavbě sálu, a o něž žádá hlídač leopardů Cornelius de Pretta. (koncept 1 fol.)
572 1582, 29. V. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře podat zprávu ohledně 400 tolarů požadovaných
zbrojním písařem v Praze Georgem Franckem. (koncept 1 fol.)
573 1582, 3. IV. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře dvornímu portrétistovi Antonínu Abondimu 100 tolarů na
odpočet jeho dvor. platu a 300 tolarů peněz z milosti. (koncept 1 fol.)
574 1582, 10. VI. Česká komora píše dvorské komoře 6. IV., že část kostí, hlava a kůže starého lva jsou po ruce a
že by bylo třeba postavit pro mladého lva nový lvinec. (orig. 2 fol.)
575 1582, 14. VII. Císař Rudolf II. schvaluje návrh české komory z 5. VII. zamítnout supliku hlídače leopardů
Cornelia de Perty o staré dřevo ze sálu (přip. rozklad staveb. písaře Michala Kecka a stavitele Oldřicha
Avostalise o potřebě dřeva pro Hrad). (orig. 4 fol.)
576 1582, 29. VIII. Augsburg. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře podat zprávu o dobrozdání na supliku Kryštofa
Rottenberga a přednesenou smlouvu ohledně koupě domu pro puškaře Jiřího Haina. (koncept 1 fol.)
577
1582, 12. IX. Tábor. Ladislav Popel z Lobkovic oznamuje panovníkovi smrt hlídače psů morem, doporučuje, aby
správce jednal s hlídačem lvů či jiným a přemístil je na Brandýs neb jiné panství. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
578 1583, 1. II. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na žádost Jiřího Pruskovského z
Pruskova ohledně pustého místa na Valu na Pražském hradu. (koncept 1 fol.)
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579 1583, 14. II. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře dobrozdání na supliku bývalého čalouníka římské
císařovny o místo oborníka ve Staré oboře. (koncept 1 fol.)
580
1583, 3. III. Suplika cís. služebníků Cornelia dei Parti, Jacoba Castiliana cís. podkováře, Ambrosia della Stella a
Tomase dei Parti o statek po popraveném hospodáři "U zlaté hvězdy" na Starém Městě Pražském. (orig. 1 fol.)
581 1583, 7. III. Radové české komory píší presidentu české komory Ladislavovi Popelovi z Lobkovic ohledně
počkání s dluhy císaři, ohledně naléhání řemeslníků o zaplacení, žádosti kněží choralistů o příspěvky, ohledně
Klatovských (přip. dopis radů české komory ze 27. II. Anně Marii Šlikovně ze Sonneku na Vintířově ohledně
posečkání s dluhem, dopis Klatovských komoře z 3. III. o zproštění ručení za dluhy, suplika osazenstva
kanceláře české komory o zaplacení platů, žádost kněží choralistů o plat). (orig. 11 fol.)
582 1583, 26. III. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na požadovanou expektanci 600
tolarů král. zahradníka Hanse Kloly a na 40 tolarů na podporu studií jeho syna v Itálii. (koncept 1 fol.)
583 1583, 19. IV. Bratislava. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře podat dobrozdání, které osoby by mohly být
zjednány na vyhledávání starých spisů v klenuté místnosti pod Zelenou světnicí. (koncept 1 fol.)
584 1583, 4. VI. Císař Rudolf II. na supliku staveb. písaře Michala Kecka o 600 tolarů ke znovukoupení uhynuvších
koní a léčení a o poukázání 1 500 tolarů expektance ze starých daňových restů a na doporučení české komory
ze 17. V. dát mu pro jednou 400 tolarů souhlasí s názorem dvorské komory povolit mu ohledně expektance jeho
žádost a na 400 tolarů mu vystavit další expektanci. (orig. 6 fol.)
585 1583, 29. VI. Vídeň. Císař Rudolf II. přikazuje české komoře zakoupit číši v ceně 50 zl. a dát vyslanci na svatbu
svého věrného služebníka Oktaviána Strady. (koncept 1 fol.)
586 1583, 18. VII. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře podat zprávu a dobrozdání na supliku Fabritia
Martinenga ohledně pálení olověného popele, což by pomohlo těžbě olova a ohledně přípravy a dělání oleje,
který může být užitečný k jídlu, ale i mydláři a ke svícení v dolech a ohledně požadovaného privilegia na takové
vynálezy. (koncept 1 fol.)
587 1583, 19. VII. Císařský komorník Hans Popp píše presidentu dvorské komory Ferdinandu Hoffmanovi, že císař
Rudolf II. před odjezdem povolil komořímu Octáviu Spinolovi k obývání dům, kde bydlel hofmistr císařovny
Trautson. Dům je vadný, zvláště střecha, a proto má dát dvorská komora příkaz české komoře k opravě. (orig. 1
fol.)
588 1583, 20. VII. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře nechat opravit dům, v němž bydlel bývalý hofmistr
římské císařovny Balthazar hrabě Trautson. (koncept 1 fol.)
589 1583, 23. VII. Vídeň. Císař Rudolf II. oznamuje nejv. lovčímu hraběti Abundu Šlikovi, že uložil české komoře ho
ubytovat ve Chvalovicích, aby komoru o to upomínal a ohledně bažantů v oborách, že vydal příslušný příkaz
vrchním i podhejtmanům a purkrabím na panstvích. (koncept 1 fol.)
590 1583, 26. VII. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře zjistit, co bylo již ze spisů nalézajících se pod
Zelenou světnicí přehlédnuto za úřadování Lidlova, co ještě zbývá a jak zajistit další pokračování této práce.
(koncept 1 fol.)
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591 1583, 8. VIII. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře objednat a připravit určité množství peřin a matrací.
(koncept 1 fol.)
592 1583, 9. VIII. Praha. Česká komora na příkaz panovníka z 1. VIII. oznamuje, že 400 korun povolených Jakubovi
Cunovi matematiku ve Frankfurtu za zřízení dvou hodin může buď vyplatit z třetího pivního groše či s výpaltou
posečkat. (orig. 2 fol.)
593 1583, 12. VIII. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře nechat objednat na panství pro stáje určité
množství ovsa a slámy a opravit a vyčistit stáje a příslušné pokoje do jeho příjezdu. (koncept 1 fol.)
594 1583, 12. VIII. Vídeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na žádost zbrojmistra Pražského
hradu Michala Hämerleho o povolení staré hutě ležící za jiřským klášterem. (koncept 1 fol.)
595 1583, 24. IX. Vídeň. Pas na zboží patřící kanceláři dvorské komory. (koncept 1 fol.)
596 1583, 12. XII. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vystavit potřebné listiny na expektanci 200 tolarů, o
níž se mají podělit rovným dílem správce Pražského hradu pavel Drhonický z Drhonic a klíčník Martin Habich.
(koncept 1 fol.)
597 1583, 19. XII. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vystavit potřebné listiny na vyplácení tříleté provise
po 60 zl. ročně vdově po varhaníkovi při kapele Vilému Formelisovi. (koncept 1 fol.)
598 1583, 20. XII. Praha. Dvorská komora ukládá české komoře podat zprávu na čem spočívá výměna některých
vesnic patřících k purkrabskému úřadu, pak získání některých pozemků k rozšíření Staré obory a vykoupení
Špetlovského mlýna. (koncept 1 fol.)
599 1584, 27. I. Praha. Císař Rudolf II. ukládá opatu zbraslavskému, aby poskytl laickou prebendu v klášteře altistovi
cís. kapely Mikuláši Bussimu. (koncept 1 fol.)
600 1584, 23. I. Česká komora 12. XII. 1581 hlásí panovníkovi supliku cís. rady a hejtmana německých lén Jana st.
Popela z Lobkovic, v níž tento žádá dva domy na Hradčanech, a to Šlikovský a druhý rentmistrovský darovat
nebo dopřát za přiměřenou cenu. Komora učinila zprávu 18. X. 1578, v níž doporučila oba domy prodat a
rentmistrovský úřad přeložit do Hradu. To císař schválil 27. X. 1578. Dům na Hradě nelze sehnat, proto česká
komora doporučuje dům na Hradčanech, v němž úřadovala před několika lety říšská kancelář a bydlel tajný rada
Hans Trautson (přip. opis zprávy 18. X. 1578, zpráva a odhad z 18. XII. 1581 Kecka, Avostalise a Altmanna
rentmistrovského domu, suplika Jana st. Popela z Lobkovic, výtah z účtů staveb. písaře a stavitele o nákladech
na rentmistrovský dům ze 14. XII. 1581). (orig. 8 fol., opis 2 fol.)
601 1584, 6. II. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře, aby zařídila pozůstalé vdově po komorním služebníku
Johanovi Seraniovi della Riba Leonoře de Gusman a jejímu synovi Rui Lopesovi po dobu jejich života provisi
ročně 200 zl. a 50 zl. z 1 000 zl. peníze z milosti z týnského ungeltu. (koncept 1 fol.)
602 1584, 14. VIII. Praha. Císař Rudolf II. souhlasí s návrhem české komory z 10. VIII. obstarat do zásoby 100 centů
mědi na všelijaké opravy staveb. (orig. 2 fol.)
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603 1584, 14. XII. Dvorská komora ponechává na zprávu české komory žádost král. zahradníka Hanse Chloly o 200
tolarů expektance, které mu byly zapsány ještě za císaře Maxmiliána II., z nichž ale nic neobdržel, a které nyní
žádá ze zástavní sumy 250 zl. uherských, které propadl císaři slezský šlechtic Hans Goschinský (přip. kromě
dvou suplik stejně znějící Chlolových ještě suplika Goschinského z 28. XI. 1584). (orig. 6 fol.)
604 1585, 26. XI. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře učinit opatření, aby staveb. písař vydal alchymistovi
Davidu Liboldtovi na přípravu jeho zkoušky 20 velkých dubů a 4 jedle, a to z dřevní ohrady dle jeho výběru.
(koncept 1 fol.)
605 1586, 3. IX. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vyplatit Albrechtu Springensteinovi 189 kop 19 gr.,
které vynaložil na potřeby a práce některých řemeslníků. (koncept 1 fol.)
606 1586, 8. IX. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vydat prebendu tenoristovi kapely Egidiu Ploveir v
klášteře Teplá (přip. vyjádření české komory ze 26. X. 1585). (koncept 1 fol., orig. 3 fol.)
607 1586, 12. XII. Na stížnost Jana Václava Popela z Lobkovic ohledně poškozování jeho domu a studny byla cís.
radou a presidentem dvorské komory Ferdinandem Hoffmanem zjednána komise ve složení Mikuláš z Lobkovic
a na Nové Bystřici, cís. rada a hejtman Starého Města a hejtman Pražského hradu se staveb. písařem a
stavitelem. (koncept 4 fol.)
608 1587, 1. V. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vyplatit dlužnou částku mědikováři římské císařovny
Tomasi Kromauerovi 450 zl. 37 gr. na jisté termíny a podobně měšťanu a podkováři Mathesu Klitscherovi 393 zl.
44 gr. (koncept 2 fol.)
609 1587, 18. VII. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vyplatit abatyši kláštera sv. Jiří 380 zl. dluhu, který si
vypůjčila Rudolfova matka římská císařovna. (koncept 1 fol.)
610 1587, 23. VIII. Nejv. purkrabí Vílém z Rožmberka se omlouvá, že nemůže vypravit dle cís. přání svého
služebníka Jakuba Krčína k rybníkům u Kutné Hory, poněvadž je nemocen a budou ho též potřebovat při svatbě
Bohunky z Lobkovic, dcery zemřelého nejv. purkrabí Jana ml. z Lobkovic. Teprve po uzdravení Krčínově bude
moci vyhovět císařově přání. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
611 1588, 26. I. Praha. Memoriál dvorské komory panovníkovi týkající se obnosu na stavbu Pražského hradu
schváleného stavy české komory, jeho složení a nedoplatku, i co může být stavům předneseno na
nadcházejícím sněmu. (koncept 1 fol.)
612 1588, 5. VI. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vyplatit zbrojmistru na PH Michalu Hämerlovi stravu,
kterou u něho protrávil zemřelý puškař Hans Neisch se dvěma syny a tovaryšem, ve výši 45 tolarů 29 gr.
(koncept 1 fol.)
613 1590, 24. X. Praha. Císař Rudolf II. ukládá české komoře učinit opatření, aby perkmistrem hor viničných
zapůjčených 3 000 tolarů bylo vyplaceno do dvorního pokladního úřadu na stavbu štoly u Staré obory. (koncept
1 fol.)
614 1591, 25. II. Císař Rudolf II. nařizuje městu Chebu vyplatit varhaníku Carlu Luythonovi z příštího
svatohavelského termínu kontribuce proti kvitanci dvorního pokladníka 600 zl. (přip. 2 supliky Luythonovy).
(koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
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615 1591, 8. VII. Praha. Dvorská komora jménem panovníka nařizuje perkmistru království českého a mincmistrovi
Lazaru Erkerovi a německému účetnímu české komory Tobiáši Schefferovi přehlédnout žalobu šichmistra při
vltavské štole Sorana Maggrafa proti vrchnímu štajgrovi Jakubu Schönovi s odpovědí Schönovou a zprávu rady
Hanse Steinpergera a Izáka Pfendlera, oba za přítomnosti Pfendlerovy vyslechnout, pilně vyzkoušet a dát
zprávu dvorské komoře. (koncept 2 fol., orig. 2 fol.)
616 1591, 12. VII. Praha. Císař Rudolf II. povoluje dvornímu pokladníkovi vestavit do účtu jako vydání 3 102 rýn. zl.
28 gr. 2 den., které Izák Pfendler vydal na ražení vltavské štoly v roce 1590 a na zaplacení dluhů zemřelého
Bartoloměje Knoblocha bývalého správce při štole (přip. přílohy zpráva dvorské účtárny z 5. III. 1591 s přílohami
A výkazem příjmů a vydání Izáka Pfendlera na zmíněnou štolu ze 4. II., B zprávou dvorního pokladníka z 31. I.,
dále původní podání Pfendlerovo z 2. II. 1591). (koncept 1 fol., orig. 12 fol.)
617 1591, 25. IX. Franz Parmann obchodník se solí žádá pro svou čeleď zaplacení 1 150 strychů ovsa dodaných pro
císařské stáje. Dvorská komora nařizuje obročnímu žádost předložit správci úřadu nejvyššího štolby Octaviu
Spinolovi. (orig. 4 fol.)
618 1592, 26. II. Praha. Císař Rudolf II. vystavuje účetní dopis koncipistovi dvorské komory a správci stavby vltavské
štoly Izáku Pfendlerovi na příjmy a vydání na stavbu vltavské štoly za rok 1592. (koncept 2 fol.)
619 1592, II. Stížnost purkmistra a rady Menšího Města Pražského nejv. zemským úředníkům na rozšiřování
švýcarských mincí dvořany císaře Rudolfa. (orig. 2 fol., překlad 1 fol.)
620 1592, 2. V. Praha. Dvorská komora nařizuje dvornímu pokladníkovi vyplatit Izáku Pfendlerovi na nákup dřeva a
prken pro vltavskou štolu 31 tolarů. (koncept 1 fol.)
621 1592, 11. VI. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře nechat vydávat Eliasi Pergerovi horníkovi při
vltavské štole 30 gr. provise po dobu jeho života kvůli úrazům (přip. 2 zprávy Izáka Pfendlera z 10. III. a 10. VI.).
(koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
622
1592, 25. VI. Suplika appelačního rady Petra de Rottis o dům po zemřelém Octaviu Spinolovi na Hradčanech.
Dvorská komora zastavuje žádost až do rozhodnutí, zda dům připadne císaři či zůstane řádu. (orig. 2 fol.)
623 1593, 12. III. Praha. Císař Rudolf II. vystavuje účetní list koncipistovi dvorské komory a správci vltavské štoly
Izáku Pfendlerovi na příjmy a vydání na stavbu vltavské štoly za rok 1592. (koncept 2 fol.)
624 1593, 23. IV. Správce stavby vltavské štoly Izák Pfendler oznamuje dvorské komoře, že perkmistr hor viničných
složil ke stavbě štoly 300 tolarů a má složit ještě o velikonocích dalších 300 tolarů, což zdaleka nestačí. Na
dotaz dvorské komory sděluje, že má vyplatit ještě 1 400 tolarů. (orig. 2 fol.)
625 1593, 10. IX. Dvorská komora vyhovuje žádosti tlumočené správcem štoly Pfendlerem ohledně 2 000 zl., které
byly císařem zjednány na stavbu štoly ze slezské komory ze sprottovských důchodů a počítány 1 zl. po 70 gr., o
jejich náhradu a o vystavení příkazu pro dvorního pokladníka k přijetí peněz. (orig. 4 fol.)
626 1593, 31. XII. Fascikl - stavba vltavské štoly (výkaz platů horníkům na štole, dvě supliky horníků, suplika Eliase
Günthera horního faktora ve Slavkově o náhradu za jeho měřičské práce ve štole, 4 zprávy Pfendlerovy ohledně
obou záležitostí). (orig. 15 fol.)
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627 1594, 6. IV. Dvorská komora na doporučení správce stavby vltavské štoly a na supliky šichmistra při vltavské
štole Martina Trillnera schvaluje témuž 24 tolarů peněz z milosti. (orig. 2 fol.)
628 1594, 6. IV. Správce stavby vltavské štoly Izák Pfendler doporučuje dát vrchnímu štajgrovi Jakubu Schönovi 440
- 50 tolarů za jeho práce při štole a nechat ho při inspekci této štoly. Dvorská komora souhlasí se 40 tolary (přip.
suplika Schönova). (orig. 5 fol.)
629 1594, 3. V. Praha. Memoriál dvorské komory pro císařského zbrojmistra Albrechta Haberlandta, aby nechal
dopravit rozličné druhy válečné munice a výzbroje z měst Magneburku, Brunšviku a Erfurtu do Drážďan a odtud
do Litoměřic po vodě. (koncept 2 fol.)
630 1594, 27. VI. Dvorská komora bere na vědomí zprávu české komory ze 14. VI., že hlídačka lvů oznámila uhynutí
starého lva, sděluje, že to císař již věděl a dal hlídačce lvů příslušné příkazy. Dále bere na vědomí v doušce
obsaženou zprávu, že česká komora zasílá k podpisu výtahy solních úředníků v Linci, v Reistatě, Budějovicích,
Týně a Praze a dlužný úpis Alžběty z Lobkovic, který vzal na sebe panovník místo Ladislava Popela z Lobkovic.
(orig. 2 fol.)
631 1594, 29. VI. Řezno. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře složit císařskému služebníku a puškaři Hansu
Christofu Lefflerovi 2 000 zl. rýn. na lití děl na tureckou válku. (koncept 1 fol.)
632 1594, 30. VI. Císařský komorník Hans Popp jménem panovníka přikazuje české komoře vyplatit dlužný plat
císařskému staviteli Juanu Gargiolimu před jeho odjezdem do Vídně. (orig. 1 fol.)
633 1595, 8. II. Praha. Dvorská komora nařizuje zbrojmistru Haberlandtovi, aby převzal oproti zaplacení 300 tolarů
dům na Pohořelci vedle kláštera strahovského po nebožtíku staveb. písaři Michalu Keckovi, který určil císař za
sanytrovou komoru, se všemi náležitostmi a dal dům zapsat do gruntovní knihy. (koncept 1 fol.)
634 1595, 12. V. Praha. Dvorská komora ukládá použít 50 zl. na zhotovení prachárny a řádně je zúčtovat. (koncept 1
fol.)
635 1595, 23. V. Dvorská komora nařizuje zbrojmistru Albrechtu Haberlandtovi podat zprávu o nákladech v
sanytrové komoře nad to co bylo vydáno na vypůjčený prach (přip. zpráva Haberlandtova z 30. IV. o nákladech
na splavení dřeva pro prachárnu). (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
636 1595, 1. VI. Praha. Dvorská komora oznamuje jménem panovníka zbrojmistru Albrechtu Haberlandtovi, že mu
na nedokončenou práci prachárny zjednáno 100 zl. u dvorního pokladníka a ukládá mu dohled na dělnictvo. Týž
úkol dán kontrolorovi úřadu zbrojmistra Zachariáši Seyfridovi. (koncept 2 fol.)
1595,
VI. Suplika vrchního štajgra při vltavské štole dvorské komoře ohledně platu (přip. zpráva účetního o přijetí
637
platu). (orig. 3 fol.)
638 1595, 20. VII. Dvorská komora rozhoduje na zprávu dvorního účetního zaplatit nedoplatek 36 tolarů 26 gr.
nákladu na stavbu čistícího domu vedle komory na sanytr ve strahovském klášteře, nařizuje provést inventuru
nářadí registrátorem dvorské komory a sestavit trojí inventář (přip. zpráva dvorního účetního ze 17. VI. 1595 s
výtahem ze stavebního účtu zbrojmistra Albrechta Haberlandta, dále dopis dvorské komory české komoře z 15.
V. 1595 ohledně potřebného dřeva z panství Křivoklát pro potřeby prašného mlýna a troje podání zbrojmistra
Haberlandta. (orig. 10 fol.)
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639
1595, 5. X. Praha. Císař Rudolf II. ustanovuje bývalého vrchního štajgra při vltavské štole u Staré obory Jakuba
Schöna dohližitelem a nařizuje české komoře vyplácet mu od počátku března 1594 plat. (koncept 1 fol.)
640 1595, 20. XI. Česká komora 22. X. na císařský příkaz oznamuje, že ohledně hlavní nařídila zbrojmistru podat
zprávu a ten sdělil, že na Hradě je 100 hákovnic, ale starých, zařízených na český způsob a dvorská komora
dává příkaz dvornímu pokladníkovi vybavit 10 střelců trabantů koupenými hlavněmi. 20. XI. nařizuje císař Rudolf
vydat 10 hlavní z pražské zbrojnice 10 střelcům trabantům poslaným do říše (přip. zpráva pražského zbrojmistra
Albrechta Haberlandta a dvorního pokladníka z 19. X.). (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
641 1595, 27. IX. Císař Rudolf II. schvaluje návrh dvorské komory, aby česká komora se vyrovnala s tím, komu bude
uložen dohled nad novou vltavskou štolou (přip. psaní Pfendlerovo v té záležitosti dvorské komoře). (koncept 1
fol., orig. 8 fol.)
642 1595, 9. XI. Praha. Zpráva pražského zbrojmistra Albrechta Haberlandta o železných kulích a jich ceně v
království Českém. (orig. 1 fol.)
643 1596, 22. III. Praha. Žádost obročního Hanse Rueppla presidentu dvorské komory Ferdinandu Hoffmanovi o
oves, seno a stelivo pro cís. stáje. (orig. 1 fol.)
644 1596, 23. III. Praha. Suplika presidentu dvorské komory od Franze Lonzera, v níž žádá tento o uvolněné místo
puškaře při nové prachárně. (orig. 2 fol.)
645 1596, 3. VI. Praha. Císařský komorník Hans Popp jménem panovníka žádá presidenta dvorské komory, aby
dvorská komora dopsala slezské komoře o nejlepšího hutníka. (orig. 1 fol.)
646 1599m 10. VII. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře nechat vyplácet vdově po bývalém zpěváku kapely
Vilému van der Möll po 4 léta počínaje rokem 1599 60 zl. ročně. (koncept 1 fol.)
647 1600, 8. IV. Plzeň. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře podat dobrozdání na prosbu vdovy po bývalém
zahradníku Adrianu Pistmanovi, aby byl manželův strýc Cornelius přijat za královského zahradníka. (koncept 1
fol.)
648 1601, 26. II. Praha. Císař Rudolf II. oznamuje české komoře, že povolil vrchnímu perkmistrovi v království
Českém Eliasu Güntherovi za péči a devítiletou námahu při stavbě štoly ve Staré oboře 300 tolarů peníze z
milosti, a přikazuje je vyplatit. (koncept 1 fol.)
649 1601, 2. V. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře učinit opatření, aby byly k vystavění sušárny spálené u
prašného mlýna splaveny z dobříšských lesů různé druhy dřeva. (koncept 1 fol.)
650 1601, 22. XII. Praha. Císařský komorník Filip Lang z Langelfesu tlumočí radovi Hertvíku Seidlicovi z Schönfeldu
císařský příkaz vystavit list vdově Susaně Seidlicové rozené Opplové na 800 tolarů z vratislavské komory (přip.
suplika zmíněné vdovy). (orig. 4 fol.)
651 1602, 25. I. Praha. Dvorská komora děkuje jménem císaře Rudolfa II. za 4 zaslané obrazy od stavů a rytířstva
vratislavského knížectví. (orig. 4 fol.)
652 1602, 29. III. Praha. Dvorská komora oznamuje na žádost Zachariáše Seyfridta, že radové se účastní prohlídky
závad při prašném mlýně. (orig. 2 fol.)
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653 1602, 27. VIII. Praha. Císař Rudolf II. ukládá české komoře vyplácet z důchodů rentmistrovského úřadu 100 zl.
roční provise varhaníku a bývalému kvardorobovi Karlu Luytonovi do konce života. (koncept 1 fol.)
654 1602, 27. VIII. Praha. Zpráva Jana Diblíka české komoře s výtahem berní a sbírek odvedených úřadů dvorního
pokladníka a Václavu Harerovi. (orig. 6 fol.)
655 1602, 17. X. Praha. Dvorská komora na zprávy dvorního kontrolora Jakuba Schrepla ohledně potřebného vína k
ubytování knížete Zikmunda Bathoryho ukládá české komoře dopsat litoměřickým ohledně starého vína, i
hejtmanům z panství Brandýs, Lysá a Přerov ohledně českého vína. (orig. 4 fol.)
656 1602, 31. X. Praha. Purkmistr a rada města Litoměřic zasílají české komoře rejstřík starých vín, které mají
někteří měšťané ve sklepích (v poznámce uvedeno, že seznam dán dvornímu kontrolorovi). (orig. 3 fol.)
657 1603, 5. VII. Praha. Memoriál dvorské komory tajným radům připomínající, že císař Rudolf II. povolil vydat 100
zl. z důchodů dvorní pokladny převoru a konventu augustiniánského kláštera sv. Tomáše na Malé Straně v
Praze na zařízení a stavbu knihovny a jmenoval inspektorem říšského dvorního radu Hanse Christopha Zatta z
Pernegg. (koncept 1 fol.)
658 1603, 4. VIII. Praha. Dvorská komora jménem panovníka ukládá české komoře vyplatit dvornímu kazateli
Cristoforu Millentorovi za námahu na práci s rekviem za zesnulou císařovnu, za náklady s tištěním kázání a řeči
100 tolarů peníze z milosti. (koncept 1 fol.)
659 1603, 13. VIII. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vydat na dluh 800 zl. mědikováři z Nového Města
Pražského Lukáši Müllerovi 400 zl. v mědi z Kutné Hory či z posudného. (koncept 1 fol.)
660 1603, 18. XI. Praha. Dvorská komora jménem panovníka ukládá presidentu české komory Štěpánu Jiřímu ze
Štenberka a komoře objednat k nové zámecké stavbě 200 centů plechové mědi v Kutné Hoře či nebude-li v
Čechách dát zprávu dvorské komoře. (koncept 1 fol.)
661 1603, 3. XII. Praha. Stručný přehled viktualií navržených z jednotlivých panství v Čechách a zaslaných do Prahy.
(orig. 21 fol.)
662 1604. 20. II. Praha. Dvorská komora jménem císaře Rudolfa II. navrhuje dvornímu pokladníkovi vyplatit 150 zl.
almužny Mariano de Mariani a Dominku de Bossi na podporu chudých nemocných lidí ve špitále, který byl zřízen
v domě ve Vlašské ulici koupené bratrstvem od Jesuitů. (koncept 1 fol.)
663
1604, 27. V. Dvorská komora na supliku Adama mladšího z Valdštejna ze 27. II. ohledně zaplacení 140 sudů
bílého a 40 sudů červeného vína 7 200 tolarů či 8 400 zl. nařizuje zařídit potřebné. Císař již den předtím 26. II.
nařídil české komoře výplatu zmíněné částky (přip. seznam vína z ledna 1604). (koncept 1 fol., orig. 6 fol.)
664
1604, 27. III. Praha. Dvorská komora jménem panovníka oznamuje Janu Keplerovi, že se císař Rudolf II. rozhodl
nechat převézt matematické přístroje zakoupené od rodičů zemřelého Tycho de Brahe do Vídně, třeba je pečlivě
zabalit, aby nebyly poškozeny cestou, hlásit se u superintendanta vídeňské university Unverzagta, který mu
oznámí, kde je uložit. V témž smyslu připojeno i psaní arcivévodovi Matyášovi téhož data. (koncept 3 fol.)
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665 1604, 6. IV. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vyplatit 6 000 tolarů neb kop míš. po 70 gr. za
koupený dům od vdovy po sekretáři české komory Erasmu Quintovi na Hradčanech, dát dům k obývání
lantkraběti Jiříku Ludvíku z Leuchtenberka, a to místo úroků z 8 000 zl. peníze z milosti, dále povoluje témuž 1
000 tolarů na tomto domě, které mu mají být vráceny, kdyby císař chtěl se domů znovu ujmout.
666 1604, 12. V. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje dvornímu pokladníkovi vydávat zbrojmistru a puškaři na Pražském
hradě Martinu Hilgerovi od 5. IX. 1603 50 zl. přídavků ročně. (koncept 1 fol.)
667 1605, 10. I. Praha. Císař Rudolf II. odkazuje svého tělesného lékárníka a obchodníka se solí Hanse Hegnera s
jeho dluhem 1 446 zl. na důchody slezské komory a přikazuje této vyplatit 800 zl. Téhož data příkaz vrchnímu
solnímu úředníkovi ve Slezsku a Lužici Danielu Preussovi 400 zl. vyplatit z jeho důchodů. Téhož data příkaz
dvornímu pokladníkovi Hansi Underholczerovi vyplatit zbytek dluhu 246 zl. 47 gr. Hegnerovi (přip. suplika
Hegnerova a vyjádření dvorní pokladny o dlužném platu Hegnerově). (koncept 3. fol., orig. 3 fol.)
668
1605, 28. III. Karel z Lichtenštejna 16. I. nabízí císaři Rudolfovi ke koupi svůj dům na Pražském hradě k rozšíření
cís. zbrojnice; dům koupil od staroměstského měšťana a obchodníka Petra Altspergera. (orig. 2 fol.)
669 1605, 28. IV. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře učinit u rentmistrovského úřadu opatření, aby vdově
a dětem po zemřelém hudebníkovi a altistovi Hodegge byla vyplácena od začátku roku 1605 po 4 léta provise 60
zl. rýn. ročně. (koncept 1 fol.)
670 1605, 21. V. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře zajistit pro potřeby kuchyně otýpkové dřevo, aby ho
Podskalští splavili pod most (přip. opis dřevního řádu z 15. X. 1594). (koncept 2 fol., opis 2 fol.)
671 1605, 1. VIII. Praha. Dvorská komora nařizuje jménem panovníka české komoře, aby nechala vydávat vdově a
dětem po bývalém hudebníku a altistovi de Hodegge Marii 60 zl. provise po 4 léta (přip. suplika vdovy). (koncept
2 fol., orig. 2 fol.)
672 1605, 3. XII. Praha. Zprávy Zachariáše Seyfridta ohledně prašného mlýna (přip. rozpočet stavebních nákladů).
(orig. 10. fol.)
673 1606, 16. I. Praha. Císařský kuchmistr píše dvorské komoře o opatření k získání českého vína k doplnění zásob.
(orig. 2 fol.)
674 1606, 13. VII. Praha. Dvorská komora jménem panovníka nařizuje na oznámení Zachariáše Seyfridta české
komoře, aby učinila opatření u Starého Města k odstranění trhliny u nejdolejšího mlýnského jezu, neboť ohrožuje
cís. prašný mlýn. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
675 1606, 14. VIII. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře, aby učinila opatření u rentmistrovského úřadu, aby
k vystříhání se stížností a nesrovnalostí při dvorní kuchyni, sklepu a stáji bylo vypláceno na kuchyni týdně 800
zl., na potřeby sklepa měsíčně 400 zl., naproti tomu jiné mimořádné dluhy při kuchyni, sklepu a stájích mají být
zrušeny, dále měsíčně na potřeby stájí 500 zl. do úřadu dvorního pokladníka Joachyma Hubera oproti kvitanci.
(koncept 2 fol.)
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676 1607, 29. X. Praha. Dvorská komora na zprávu české komory, že dům na Pohořelci naproti Strahovu není pro
svou vzdálenost od zbrojnic k přechovávání sanytru, síry a jiných potřeb vhodný, naopak, že je vhodný dům
Petra Müllera za kostelem k umístění těchto potřeb a nových kartounů, a proto je česká komora kvůli tomu v
jednání a dvorská komora by měla posečkat s prodejem sanytrovny na Pohořelci na přestěhování potřeb do
nového místa, vyslovuje souhlas. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
677 1607, 7. XII. Praha. Císař Rudolf II. oznamuje české komoře, že odkázal osobního krejčího Antonína Kupfera s
výplatou 2 500 zl., které půjčil na kuchyňské a sklepní potřeby, na české důchody z piva, nařizuje české komoře,
co nejrychleji je uplatnit, zvláště ale 1 000 zl., které byly postoupeny k rukám kvardobiéra Víta Segenseisera.
(koncept 2 fol.)
678 1608, 10. IV. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře nechat vyplatit dlužný plat 760 zl. hejtmanu
Pražského hradu Jindřichu Šanovcovi z Šanova z daňových restů. (koncept 1 fol.)
679 1609, 26. IX. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře vyplatit vdově po Lamprechtovi de Jode Barboře za
několik dodaných uměleckých předmětů 9 027 tolarů (přip. opis vyznání komorníka Hanse Haidena). (koncept 1
fol., opis 2 fol.)
680 1609, 5. X. Dvorská komora jménem císaře oznamuje Mikuláši Popelovi z Lobkovic, že mu bylo povoleno
vydávat po dobu pobytu tureckého poselstva 100 tolarů neb kop míš. měsíčně. (koncept 4 fol.)
681 1609, 6. X. Praha. Dvorská komora jménem panovníka oznamuje české komoře, že povolila dům proti klášteru
strahovskému, který byl koupen od vdovy po nebožtíkovi Michalu Keckovi a užíván za čistící dům a k opatrování
sanytru a síry, na naléhání světícího biskupa vyklidit pro špitál. Komora má nařídit vyklidit též sklep, v němž má
zbrojmistr Martin Hilger síru a sanytr. (koncept 1 fol.)
682 1609, 10. X. Seznam nejvyš. zemských úředníků. (koncept 2 fol.)
683 1609, 12. X. 1609, 12. X. Dvorská komora nařizuje české komoře učinit opatření u staveb. písaře a nechat
dopravit dřevo na topení k obydlí tureckého poselstva a hradit je z posudného. (koncept 1 fol.)
684 1610, 13. I. Praha. Císař Rudolf II. poukázal výplatu Egidia Sadelera 878 zl. 40 gr. za dodanou práci na české
rentmistrovské důchody, nařizuje dvornímu pokladníkovi Joachymu Hueberovi vystavit list na cís. radu a
rentmistra Eliáše Schmidtgrabnera z Lustenneggu na tuto sumu (obdobný příkaz dán české komoře, dále
připojena suplika Sadelerova). (koncept 2 fol., orig. 2 fol.)
685 1610, 2. IX. Praha. Císař Rudolf II. nařizuje české komoře učinit opatření, aby komornímu zlatníku Paulu von
Vianen bylo vyplaceno 460 zl. dlužného platu (přip. suplika Vianenova a zpráva dvorního pokladníka z 28. VII.).
(koncept 2 fol., orig. 4 fol.)
686 1611, 30. IV. Praha. Dvorská komora ukládá české komoře nechat opravit vrata a další závady a škody
způsobené vpádem Pasovských na domu dvorské komory. (koncept 1 fol.)
687 1612, 22. IX. Praha. Císař Matyáš nařizuje české komoře vyplatit proti obvyklé kvitanci 200 tolarů proboštu,
děkanu a kapitule ve Staré Boleslavi k rozšíření kaple Panny Marie. (koncept 1 fol.)
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688 1612, 4. X. Praha. Císař Matyáš nařizuje české komoře učinit u staveb. písaře opatření, aby bylo vydáno na
stavbu nového špitálu ve Vlašské ulici na Malé Straně 15 vozů povalového dřeva, 15 000 cihel, 15 vozů vápna
oproti kvitanci. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
689 1612, 31. X. Praha. Císař Matyáš na supliku brandýsského zahradníka Jana Jiřího Creuzmayera a relaci české
komory ze 17. IX. povoluje komoře, aby vyplácela 350 zl. ročního platu témuž s podmínkou, že bude vykonávat
práce v zahradě na vlastní náklady, spolu s obvyklým dřevem a malým soudkem piva týdně (přip. suplika
zahradníka, relace dvorské komory z 23. X. 1612). (koncept 2 fol., orig. 2 fol.)
690 1612, 9. XI. Praha. Císař Matyáš nařizuje české komoře vydávat měsíčně na potřeby stájí 120 zl. k rukám
obročního písaře Davida Köllera (přip. relace Octavia Cavrianiho ohledně vybavení stájí a dluhu osazenstvu
přes 3 000 zl.). (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
691 1612, 13. XI. Praha. Císař Matyáš rozhoduje prodat dům na Hradčanech, který byl koupen a určen roku 1609 za
rentmistrovský dům, Václavu Vchynskému z Vchynic a Tetova za částku 8 700 tolarů a nařizuje české komoře
vedle přijetí již zaň zaplacených 1 700 tolarů zařídit další na příslušných místech (přip. suplika Vchynského,
relace dvorské komory z 26. X., výkaz kupní smlouvy na tento dům se Zikmundem Měsíčkem císařským radou a
ředitelem české komory a co na ní zaplaceno). (koncept 2 fol., orig. 3 fol.)
692 1612, 14. XI. Praha. Dvorská komora přikazuje české komoře, aby byl císařskému zbrojmistrovi a puškaři na
Hradě Martinu Hilgerovi vystaven zjednací list (přip. suplika téhož o dtto a o 100 centů mědi a 30 centů cínu k
ulití 9 děl a seznamy jeho požitků). (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
693 1612, 15. XI. Praha. Císař Matyáš nařizuje české komoře vystavit potřebné listiny na jmenování dvorního
služebníka Hanse Jacoba Küniga inspektorem obor a jiných zahrad včetně cís. mlýna, ale bez stálého platu (v
příloze žádosti Kryštofa Ranfta staršího z Wiesenthalu dvorního služebníka a nestaršího komorníka císaře
Rudolfa o vystavení účetního listu a suplika téhož o místo dvorního služebníka s platem a inspekcí nad oborami,
zahradami a mlýnem a posudek dvorské komory navrhující zamítnutí žádosti z úsporných důvodů z 5. XI.).
(koncept 1 fol., orig. 6 fol.)
694 1613, 26. I. Vídeň. Císař Matyáš přísně na podanou omluvu nabádá českou komoru, aby vypomohla cís.
dvornímu služebníkovi a komornímu klenotníku Filipu Holbeinovi na jemu přikázaných 20 000 zl. alespoň 10 000
zl., zbytek aby co nejdříve nechala vyplatit a tento mohl být zachován při svém úvěru a zachráněn před hrozícím
bankrotem. (koncept 1 fol.)
695 1613, 8. II. Vídeň. Císař Matyáš nařizuje české komoře, že má nechat neprodleně vyplatit hradnímu klíčníkovi
Georgu Markhertovi 381 tolarů 10 gr. 3 den. dle předloženého seznamu za vypůjčené peřiny a dvorní prádlo.
(koncept 1 fol.)
696 1613, 8. II. Vídeň. Císař Matyáš nařizuje české komoře nechat vyplatit Danielu Engelhardtovi za jeho obnovený
kus rudy 80 tolarů zpropitného z důchodů rentmistrovského úřadu. (koncept 1 fol.)
697 1613, 8. II. Vídeň. Dvorská komora jménem panovníka odmítá žádost stavitele Giovanni Maria Philippiho o
dědičné přenechání cís. domu na Hradě jako náhradu za jeho pretendované peníze na oděv z jistých příčin.
(koncept 1 fol.)
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698 1613, 16. II. Vídeň. Císař Matyáš nařizuje české komoře, že má nechat vyklidit bývalému tělesnému trabantovi a
řezači skla Hansi Bullovi prázdné stavební místo vedle domu pážat k vystavění obydlí a dílny (přip. suplika
Bullova a relace Mathese Bröckela a staveb. písaře Jakuba Hübela o historii staveniště z 2. XI. 1612). (koncept
1 fol., orig. 4 fol.)
699 1613, 28. II. Vídeň. Císař Matyáš nařizuje české komoře vyplatit vdově po bývalém cís. zlatníkovi Zachariáši
Glöcknerovi Esteře na odpočet dlužného likvidovaného požadavku za zemřelým císařem Rudolfem 1 000 tolarů
oproti kvitanci. (koncept 1 fol.)
700 1613, 12. III. Vídeň. Císař Matyáš nařizuje české komoře učinit opatření, aby pokračování stanovené stavby na
Hradě dle předaného plánu stavitele Giovanní Maria Philippiho byl dán týdenní peněžní náklad na řemeslníky a
dělníky a ti byli tomuto staviteli podřízeni. (koncept 1 fol.)
701
1613, 20. IV. Vídeň. Císař Matyáš nařizuje české komoře uspokojit platové požadavky sokolníka Petra Paula de
Grangia a jeho podřízených, nadto vypomoci prospěšným platem a zachránit je před záhubou. (koncept 1 fol.)
702 1613, 14. V. Zprávy pražských komisařů z 31. III., 27. IV. a 4. V. ohledně vyúčtování dluhů dvorské čeledi,
zpráva Jacoba Hanse Heidena. (orig. 17 fol.)
703 1613, 25. V. Vídeň. Císař Matyáš nařizuje české komoře nechat vydat kazateli při chrámu sv. Víta a
arcibiskupskému scholastikovi Jiřímu Hirschbergerovi 100 tolarů náhrady oproti kvitanci. (koncept 1 fol.)
704 1613, 31. V. Vídeň. Císař Matyáš nařizuje české komoře začít počítat císařskému sokolníkovi Paolu della
Grangia oproti vyzdvižení jeho platu a peněz za šaty ročně 4 000 tolarů deputátu od 1. tohoto měsíce května a
řádně je ve čtvrtletních lhůtách vydávat, pak mu nechat vyplatit nad zmíněné 4 týdny ještě dlužné 2 měsíce a
složených 240 tolarů za 10 kusů ptáků. (koncept 4 fol.)
705 1613, 5. VI. Vídeň. Císař Matyáš upomíná českou komoru, aby vydala předem zjednané náklady na dopravu
čalounických a stříbrnických potřeb. (koncept 1 fol.)
706 1613, 15. VI. Česká komora 3. V. podává své dobrozdání dvorské komoře na supliku bývalého zahradníka
Albrechta Deweise, který žádal o povolení svého služebního platu ač byl pro nepíli 1611 propuštěn ze služby;
doporučuje se jeho žádost zamítnout, ale jeho dlužný plat vyrovnat. (orig. 2 fol.)
707 1613, 4. IX. Řezno. Císař Matyáš ukládá české komoře, aby na místě medika objednaného pro dvorní čeleď
prozatím užívala bývalého ranhojiče Niclase Sängela a nechala mu vydávat 20 zl. měsíčně. (koncept 1 fol.)
708 1613, 4. IX. Řezno. Císař Matyáš ukládá české komoře nechat vydat 27 stájovým knechtům zanechaným v
Praze jejich 4 měsíční plat oproti kvitanci (přip. suplika knechtů a vyjádření nejv. štolby). (koncept 1 fol., orig. 4
fol.)
709 1613, 28. IX. Řezno. Císař Matyáš nařizuje české komoře nechat vydat k uspokojení dvorního služebníka a
klenotníka císaře Rudolfa Filipa Holbeina nejen 3 000 tolarů od Gersdorfa na mu vystavený zápis, ale plný
zbytek na tam přikázaných 20 000 zl. (koncept 1 fol.)
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710 1613, 14. X. Řezno. Císař Matyáš ukládá české komoře nechat vyplatit Kašparu Lehmannovi bývalému řezači
drahokamů 200 zl. dlužného platu z důchodu rentmistrovského úřadu (přip. 2 supliky Lehmannovy). (koncept 1
fol., orig. 4 fol.)
711 1613, 19. X. Řezno. Upomínka dvorního pokladníka Joachima Huebera dvorské komoře ohledně vykoupení
zástav Adama Kořenského a malostranské cihelny na Oujezdě (v příloze opisy dvou zpráv téhož dvorské
komoře z 12. X. a 6. XI. 1612). (orig. 2 fol., opisy 3 fol.)
712 1613, 21. X. Řezno. Císař Matyáš ukládá české komoře, aby jednala ohledně malostranské cihelny na Újezdě,
poněvadž její prodej není záhodný, ohledně jejího pronájmu za ročních 500 tolarů na několik let s Jiřím Zigottou,
bývalým nejv. nad trumpetisty a instrumentisty nebo s tehdejším nájemcem Jiřím Kharou novoměstským
měšťanem, jemuž končí nájemní lhůta na sv. Jakuba, a podala zprávu (přip. zpráva české komory z 5. X.,
dobrozdání účtárny české komory ze 24. IX., 2 supliky Jiřího Zigotty a zpráva na to komorní účtárny ze 4. IX.
1612 a 2 supliky cís. malostranského rychtáře Jiřího Rätticha z Albendorfu o přenechání cihelny v dluhu).
(koncept 2 fol., orig. 16 fol.)
713 1613, 10. XII. Zpráva české komory ze 4. XII. ohledně výplaty staré dvorní čeledi z odúmrti a pokut (přip. výkaz
odúmrti a pokut odvedených do rentmistrovského úřadu a výtah a seznam dlužných peněz z milosti zapsaných
některým radům, služebníkům a osobám císaře Rudolfa od P. Kecka německého účetního účtárny české
komory). (orig. 18 fol.)
714
1613, 12. XII. Linec. Císař Matyáš na zprávu české komory ze 7. XII. nařizuje vydat král. zahradníkovi Hansi
Schleglovi z milosti 150 tolarů z pokuty 350 tolarů Joachima z Gerstorfu za usmrcení strýce Kryštofa z Gerstorfu
a ostatních 200 tolarů vydat na zaplacení dluhů dvorní čeledi (přip. zpráva a suplika). (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
715 1614, 14. I. Linec. Císař Matyáš nařizuje české komoře zamítnout žádost služebníků Emanuela Fritschka a
Jermiáše Günthera o 2 000 zl. náhrady každému za jím povolený dům dvorské komory císařem Rudolfem,
poněvadž se to stalo neřádně a neslušně a poněvadž se takové povolení českému rentmistrovi Matyáši
Frelichovi stalo z milosti ne kvůli domu, ale kvůli jeho věrné službě (přip. doporuční dvorské komory ze 20. XII.
1613, suplika Emanuela Fritschka a suplika obou). (koncept 1 fol., orig. 6 fol.)
716 1614, 18. II. Dvorská komora si stěžuje Matyáši císaři na postup české komory ohledně neřádného počínání ve
vydávání dekretů a užívání neobvyklého způsobu, když má přijímat od císaře příkazy, jak se stalo u 1 000 tolarů
poukázaných dvorskou komorou vdově po komorním zlatníkovi Esteře Glöcknerové. (koncept 2 fol.)
717 1614, 19. II. Budějovice. Dvorská komora ukládá účetnímu služebníku na Moravě Jiřímu Weisbacherovi, aby
uspokojil požadavek dvorního služebníka a komorního klenotníka Filipa Holbeina, který má u moravského
rentmistrovského úřadu, 7 645 zl. a aby se s ním porovnal na jisté době a termínu zaplacení. (koncept 1 fol.)
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718 1614, 20. III. Linec. Císař Matyáš ukládá české komoře, aby vdově po řezači kamenů Hansu Heinrichu
Kobenhauptovi Anně Marii Heugin bylo vydáno na vydržování jejích dětí 50 tolarů v hotovosti a 50 strychů žita z
důchodů panství krumlovského (přip. suplika vdovy i starší suplika řezače drahokamů Hanse Heinricha
Kobenhaupta, pak opis vyjádření hejtmana Krumlovského panství Zikmunda Turnovského z Turnštejna ze 17. II.
1614). (koncept 1 fol., orig. 4 fol., opis 2 fol.)
719 1614, 23. IV. Linec. Dvorská komora nařizuje Hansi Jacobu Künigovi, že má nechat vydat bez dalšího zdráhání
víno zbylé ve dvorním sklepě starému dvornímu pokladníkovi Joachimu Hueberovi k zásobení staré dvorní
čeledi. (koncept 1 fol.)
720 1614, 30. IV. Linec. Dvorská komora na doporučení české komory z 18. IV. nařizuje této se porovnat s
ranhojičem na Malé Straně Mikulášem Sanglem o 20 zl. rýn. měsíčně na 3 měsíce za ošetřování a léčení dvorní
čeledi v době moru a zjednat mu výplatu u rentmistrovského úřadu (přip. zpráva české komory a suplika
Sanglova). (koncept 1 fol., orig. 4 fol.)
721 1614, 3. V. Linec. Císař Matyáš nařizuje české komoře, aby vdově a sirotkům po Ferdinandu Klolovi zahradníku
místo požitků z krčmy ve vsi Mstěticích, darované Marii z Martinic jezuitské staroměstké koleji, bylo vydáváno
ročně almužny 10 strychů žita a ječmene kromě toho týdně 20 malých gr. na maso a sýr z důchodů panství
přerovského (přip. zpráva české komory ze 17. IV.). (koncept 2 fol., orig. 2 fol.)
722 1614, 7. V. Linec. Císař Matyáš opětovně nabádá českou komoru, aby se porovnala s bývalým zahradníkem
Albrechtem de Weis ohledně jeho pretence 1 266 zl. 40 gr. (přip. Weisova suplika císaři a opis přípisu dvorské
komory české komoře ze 14. VI. 1613). (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
723 1614, 1. VII. Linec. Císař Matyáš nařizuje české komoře, že má nechat vyplácet vdově po Filipu Langovi pro její
velikou nouzi ročně 120 zl. provise do konce jejího života od počátku tohoto roku z komorních důchodů. (koncept
1 fol.)
724 1614, 8. VII. Linec. Císař Matyáš ukládá české komoře učinit opatření, aby cihelna na Újezdě byla odprodána za
více než 4 000 tolarů nájemci Jiřímu Khoberovi a peníze z prodeje byly dány komisařům k výplatě Rudolfovy
dvorní čeledi (týž příkaz dán Gabrielu Pichlerovi a Hansu Jacobu Haidenovi, dále připojena zpráva české
komory z 20. VI. zpráva Albrechta Pfeffekorna ze 30. IV. a J. Huebera, Hanse Mathiase, Giovanni Maria
Philippiho a Jacoba Hüebela, relace účetních radů a účtárny německé expedice z 12. IV. 1614 a 28. VIII. 1613,
výkaz nákladů na opravy újezdské cihelny a suplika českého účetního Khobera). (koncept 2 fol., orig. 14 fol.,
opis 2 fol.)
725 1614, 10. VII. Linec. Císař Matyáš na zprávu české komory ze 17. VI. povoluje k včasné opravě staveb. závad
na slévárně a hradních baštách z nedostatku jiných prostředků dotaci z posledního sněmovního usnesení a
nařizuje tuto nahradit z příští stavební pomoci. ( koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
726 1614, 11. VII. Linec. Psaní z české komory z 23. VI. 1614 ohledně náhrady za měď vydanou na práci v
rudolfinském laboratoriu Jonasu Schwenglerovi bývalému dvornímu mědikováři 209 tolarů, aby císař na to vydal
rentmistrovi jako na mimořádný výdaj zvláštní příkaz. (orig. 2 fol.)
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727 1614, 21. VII. Linec. Česká komora na stížnost hradního hejtmana Diviše Černína na staveb. závady domu, v
němž bydlí, navrhuje, aby byl hejtman ubytován v domě Makovského a dům na Valu ponechán neobydlen do
příštího sněmu (přip. dobrozdání komisařů z 30. V. 1614 Bröckla, Giovanni Maria Philippiho a staveb. písaře
Jakuba Hüebela). (orig. 5 fol.)
728 1614, 29. VII. Dvorská komora oznamuje na zprávu české komory z 1. VII. nebezpečnou závadu v císařském
domě koupeném od vrchního hejtmana Zikmunda Měsíčka. (orig. 2 fol.)
729 1614, 2. VIII. Linec. Císař Matyáš nařizuje české komoře, že má z nedostatku jiných prostředků vyplatit
dvornímu pekaři císaře Rudolfa Kryštofu Mayovi jeho dlužný plat 900 zl. v obilí z vlastních panství a ve slušné
hodnotě oproti kvitanci Gabriela Püchlera a Hanse Haidena (přip. 2 supliky Mayovy a referát Haidena Püchlera z
11. VII.). (koncept 1 fol., orig. 6 fol.)
730 1614, 5. VIII. Linec. Císař Matyáš nařizuje české komoře všechny stavební opravy na budovách a zdech i na
mlýně a rybnících obor i královské zahrady, sklizeň sena a otavy, přípravu štěpnice a rybolov nechat spravovat
na císařské náklady stavebním písařem a nenechávat v rukou inspektorů, také má komora pro všelijaké
nepořádky ve stavebnictví sestavit pro stavitele a staveb. písaře instrukci a zaslat ji se stavebním řádem z roku
1593 k císařskému rozhodnutí (přip. výtah z instrukce týkající se užitků z obor a zahrad a výtah ze stavební
instrukce). (koncept 4 fol.)
731 1614, 7. VIII. Linec. Císař Matyáš nařizuje české komoře nechat zaplatit z jí podřízených důchodů 2 000 zl.
bývalému řezači drahokamů císaře Rudolfa Octavianu Miseronimu na odpočet jeho likvidovaného požadavku 14
570 zl. 11 gr. a zbytek uspokojit z příštího zemského sněmu. Dvorská komora oznamuje totéž Octaviánu
Miseronimu (přip. referát dvorské komory z 29. VII. 1614 a suplika Miseroniho). (koncept 3 fol., orig. 4 fol.)
732
1614, 14. VIII. Linec. Císař Matyáš opětovně ukládá české komoře, opětovně vydat z prvních důchodů
hraničních cel 2 000 tolarů Filipu Holbeinovi dvornímu služebníku a komornímu klenotníku (přip. omluva české
komory z 29. VII. a 2 supliky adresované české komoře a 1 dvorské komoře). (koncept 1 fol., orig. 8 fol.)
733 1614, 19. VIII. Linec. Císař Matyáš nařizuje české komoře nechat vydat zbrojmistru a puškaři na Hradě chybějící
kov k lití 12 kartounů nařízenému ještě císařem Rudolfem. (koncept 1 fol.)
734 1614, 10. IX. Linec. Císař Matyáš nařizuje české komoře nechat vyplatit 1 500 zl. dvornímu cukráři císaře
Rudolfa Joachimu Krausovi na jeho pohledávku. (koncept 1 fol.)
735 1614, 13. IX. Linec. Císař Matyáš nařizuje české komoře nechat vyplatit vdově po bývalém antikváři císaře
Rudolfa Danielu Fröschlovi 1 133 zl. 20 gr. dvorního platu. (koncept 1 fol.)
736 1614, 15. IX. Linec. Císař Matyáš přikazuje české komoře nechat vyplatit z jejich důchodů 1 342 zl. 12 gr.
bývalému osobnímu baretáři a fedršmukýřovi císaře Rudolfa Ferante Castellovi za práci a dvorního platu oproti
kvitanci Gabriela Püchlera a Hanse Jakuba Heidena. Psaní týmž od dvorské komory vystavit na obnost kvitanci
(přip. kopie císařského příkazu pokladním komisařům 20. XII. 1613 a suplika Castellova). (koncept 2 fol., orig. 4
fol., opis 2 fol.)
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737 1614, 24. IX. Linec. Císař Matyáš ukládá české komoře nechat vyplatit dvornímu kazateli Jiřímu Hirschbergerovi
místo požadované roční penze 100 tolarů pro nedostatek peněz jen 200 tolarů z všelijakých odúmrtí, vystavit mu
na ně expektanci a zaslat císaři k podpisu. (koncept 1 fol.)
738 1614, 15. XI. Vídeň. Dvorská komora předložila návrh české komory z 18. X. na vyrovnání se s Adrianem de
Vries a to tak, že z dlužné částky 500 tolarů by mu bylo vyplaceno a na 1 500 tolarů by mu byla vystavena
směnka splatná do sv. Jiří 1615, císaři, který to schválil, směnku podepsal a dvorská komora ji zasílá k dalšímu
řízení české komoře. (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
739 1614, 17. XI. Linec. Zpráva Haidena a Püchlera týkající se prodeje 3 domů k zaplacení staré dvorské čeledi
(přip. zprávy dvorské komory z 11. IX. a 5. XI.). (orig. 4 fol., opis 2 fol.)
740 1615, 9. II. Zpráva české komory panovníkovi z 10. I. 1615 ohledně suplik Sixta Jansena obchodníka v
Amsterodamu o dluh 6 586 tolarů, v níž žádá tato o ušetření podobných věcí, neb je přetížena vlastními výdaji, o
pretenci suplikantově nic neví (přip. fascikl se suplikami Jansenovými, opis dlužního úpisu vystaveného
Kašparem ml. Rudským a Hansem Jakobem Künigem Heinrichu Khegtovi z Amsterodamu na 572 tolarů, úpis
podepsaný Hansem Jacobem Künigem na částku 1 237 tolarů Hansi Jansenovi, dále úpis témuž vyhotovený
komorním služebníkem Hansem Haidenem na 4 927 tolarů 50 gr. témuž). (orig. 9 fol.)
741 1615, 2. V. Vídeň. Císař Matyáš nařizuje české komoře nechat vyplatit mědirytci Egidiu Sadelerovi za 16-letou
službu 1 500 zl. náhrady z 6 % úroky z důchodů rentmistrovského úřadu. (koncept 1 fol.)
742 1615, 14. III. Vídeň. Dvorská komora ukládá jménem panovníka české komoře nechat osázet cestu od lvince až
do Staré obory na příští jaro stromy (přip. žádost komorního kurýra Petra Göbla o totéž). (koncept 1 fol., orig. 2
fol.)
743 1615, 28. VII. Dvorská komora zamítá na zprávu české komory z 29. V. žádost zahradníka Albrechta de Weise o
pretenci. (orig. 2 fol.)
744
1615, 3. X. Praha. Dvorská komora upomíná slezskou komoru, aby dala nějakou částku na pohledávku
komorního malíře Jakuba Hoefnagela (přip. suplika Hoefnagelova dvorské komoře). (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
745 1615, 27. X. Praha. Dvorská komora jménem panovníka ukládá české komoře učinit opatření, aby byl správci
Pražského hradu Gregoru Hornfelsoví prominut jeho dluh 600 kop míš. d kutnohorské mince z jeho domu na
Novém Městě (přip. zpráva české komory z 30. VII. 1613, rady a nejv. mincmistra Viléma z Vřesovic 9. I. 1613 a
suplika Hornfelsova z 31. XII. 1612). (koncept 1 fol., orig. 6 fol.)
746 1615, 24. XI. Praha. Dvorská komora ukládá české komoře nechat vyplatit císařskému zahradníku v
Khatterburgu Albrechtu de Weis na odpočet jeho pohledávky 400 tolarů z důchodů panství krumlovského,
poněvadž se ubírá do Lince (přip. memoriál adresovaný dvorské komoře). (koncept 2 fol.)
747 1615, 28. XI. Dvorská komora předkládá císaři Matyášovi k podpisu příkaz k osvětlení účtu stavebního písaře
Jakuba Hüebla ohledně 52 vozů palivového dřeva, 100 kop otýpkového dřeva a 120 kop šindelů, které byly
odvedeny paní Alžbětě Popelové z Lobkovic. (orig. 2 fol.)
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748
1616, 29. I. Praha. Císař Matyáš ukládá české komoře nechat vyplatit Michalu Schnebergovi hodináři na
Menším Městě Pražském 230 tolarů za dodané hodiny a jiné práce pro císaře Rudolfa oproti kvitanci komisařů
zřízených k uspokojení dluhů dvorní čeledi. Připojen příkaz dvorské komory zmíněným komisařům ohledně
vystavení kvitance a zúčtování (přip. supliky Schnebergovy a vdovy Judity). (koncept 2 fol., orig. 6 fol.)

1616

749
1616, 3. II. Praha. Císař Matyáš ukládá české komoře nechat vyplatit Janu Bartoloměji bývalému dvornímu
sedláři dlužný plat 5 587 zl. 6 gr. oproti kvitanci komisařů zřízených k uspokojení dluhů dvorní čeledi. (orig. 3 fol.)
750 1616, 5. II. Praha. Císař Matyáš ukládá české komoře učinit opatření u rentmistrovského úřadu, aby bylo
bývalému komornímu malíři miniatur císaře Rudolfa a měšťanu Menšího Města Pražského Jacobu Hufnagelovi
vyplaceno 1 500 zl. dlužného platu a mzdy (přip. opisy suplik). (koncept 1 fol., opisy 7 fol.)
751 1616, 15. II. Praha. Císař Matyáš nařizuje české komoře učinit opatření u rentmistrovského úřadu, aby bylo
dvronímu kaplanovi císaře Rudolfa Bartoloměji Cafoliovi vyplaceno 84 dukátů za některé zkušební zlatnické
kameny dodané do kunstkomory oproti kvitanci komisařů. (koncept 1 fol.)
752
1616, 15. II. Praha. Císař Matyáš ukládá české komoře vyrovnat pohledávku některých stran za dodávku
viktuálií pro kuchyň císaře Rudolfa ve výši 10 481 zl. 10 gr. 3 fen. z jí podřízených důchodů kromě posudného
patřícího dvoru oproti kvitanci nákupčího Tobiáše Kalchera (přip. výkaz pohledávek). (koncept 7 fol.)
753 1616, 15. II. Praha. Dvorská komora upomíná slezskou komoru, aby poukázala peníze z pokuty Adama
Frankenbergera komisařům zřízeným k uspokojení dluhů dvorní čeledi (v příloze žádost komisařů ohledně 6 000
tolarů této pokuty dvorské komoře z 16. I. 1616). (koncept 1 fol., opis 2 fol.)
754 1616, 10. III. Praha. Císař Matyáš nařizuje české komoře učinit opatření u rentmistrovského úřadu, aby byl
bývalému varhaníkovi císaře Rudolfa Jacobu Haslerovi vyplacen jeho dlužný dvorní plat 1 034 zl. 10 gr. oproti
kvitanci komisařů zřízených k uspokojení dluhů dvorní čeledi. Dále připojen příkaz dvorské komory týmž vystavit
kvitanci. (koncept 2 fol.)
755 1616, 11. III. Praha. Císař Matyáš nařizuje české komoře učinit opatření u rentmistrovského úřadu, aby byla
bývalému dvornímu trubačovi Jiřímu Zigottovi vyplacena jeho dlužná pohledávka 1 638 zl. 50 gr. oproti kvitanci
komisařů zřízených k uspokojení dluhů dvorní čeledi. (koncept 1 fol.)
756 1616, 8. IV. Císař Matyáš schvaluje návrh dvorské komory, aby měšťan a zlatník novoměstský Filip Junckher byl
s celou svou pohledávkou 395 zl. 23 gr. odkázán na slezskou komoru ve Vratislavi a naproti tomu byl povinen
odvést přijaté stříbro komisařům a z něho naraženy mince k uspokojení chudé dvorní čeledi císaře Rudolfa (přip.
2 upliky Filipa Junckhera a opis vyúčtování dvorního kontrolora Kašpara Zellera s Junckherem). (orig. 4 fol., opis
4 fol.)
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757 1616, 16. IV. Praha. Císař Matyáš ukládá české komoře nechat vyplatit bývalému dvornímu bradýři císaře
Rudolfa Mathesu Nicolaimu za léky dodané pro pážata a zpěváky při kapli 285 zl. 16 gr. oproti kvitanci komisařů
zřízených pro starou císařskou čeleď. Dvorská komora ukládá komisařům Püchlerovi a Haidenovi vystavit tuto
kvitanci. (koncept 2 fol.)
758 1616, 19. IV. Praha. Císař Matyáš ukládá české komoře, aby učinila opatření u rentmistrovského úřadu a
nechala vyplatit bývalému vyšívači perel císaře Rudolfa Hansi Plumbergerovi dlužný dvorní plat 700 zl. k
uspokojení jeho věřitelů a záchraně před hrozícím zatčením. (koncept 1 fol.)
759 1616, 13. VIII. Praha. Dvorská komora nařizuje české komoře, aby učinila opatření u rentmistrovského úřadu,
aby bylo dle císařského příkazu neprodleně vyplaceno mědirytci Egidiu Sadelerovi 330 zl. za dodanou práci do
kunstkomory. (koncept 1 fol.)
760
1616, 6. IX. Praha. Císař Matyáš nařizuje české komoře, aby učinila opatření, aby krámky při zámeckých
schodech byly odbourány, místo upraveno započatým způsobem k vyjíždění a sjíždění a k jeho lepší úpravě
rovněž byla opět zazděna dole při nové zdi velká vrata a okna, která mají být zřízena a klenuta ke kůlně na vozy
Viléma Slavaty, všechno až nahoru se úplně zasypalo a zarovnalo k jiné jízdní a pěší cestě. (koncept 2 fol.)
761 1616, 29. X. Praha. Dvorská komora ukládá české komoře ohledně nové hradní budovy tu při schodech jednat s
Berkovskými dědici o odbourání 5 krámků a pak ohledně postavení kvelbu presidentem české komory Vilémem
Slavatou na vlastní náklady za jistých podmínek. (koncept 2 fol.)
762 1616, 10. XI. Praha. Dvorská komora ukládá české komoře zjednat 2 zednické mistry k ohledání škody
způsobené Václavem Vilémem Popelem z Lobkovic domu dvorské komory. (koncept 1 fol.)
763 1616, 15. XII. Praha. Dvorská komora ukládá české komoře, aby sdělila císařské rozhodnutí příslušným místům,
aby bývalý stavitel Giovanni Maria Philippi byl zbaven soudního procesu, zproštěn služby, zrušen mu dlužný plat
a byl přidržen k náhradě zcizených věcí (přip. referát dvorské komory z 29. XI. 1616, zpráva české komory z 18.
XI. 1616 a suplika Giovanni Maria Philippiho). (koncept 2 fol., orig. 6 fol.)
764 1616, 23. XII. Praha. Císař Matyáš ukládá české komoře, nechat vyplatit oproti kvitanci Püchlera a Haidena z
důchodů rentmistrovského úřadu 60 tolarů za malachitový kámen dodaný do Rudolfovy kunstkomory Andresem
Zeillerem. (koncept 1 fol.)
765 1617, 20. I. Císař Matyáš na oznámení Hanse Jacoba Küniga z Künigsfeldu přikazuje nakoupit píci ke krmení
zvěře v oborách. (orig. 3 fol.)
766 1617, 9. III. Praha. Císař Matyáš nařizuje české komoře nechat vyplatit dlužných 2 027 zl. 50 gr. platu bývalému
trubači Jiřímu Zigottovi k lepšímu uhrazení nákladů na provdání nejstarší dcery za účetního služebníka při
účtárně české komory Šimona Schwäbela (přip. suplika Zigottova). (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
767
1617, 8. VI. Žádost nejv. lovčího Viléma ze Vchynic a Tetova o svěření obory a ostrovů jeho úřadu. (orig. 2 fol.)
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768 1617, 13. VII. Dvorská komora pozastavuje žádost probošta, děkana a kapituly svatovítské o vrácení domu při
Vikárce, který patříval k vikářům a z něhož učiněna laboratoř (přip. relace české komory z 16. XI. 1616). (orig. 4
fol.)
769 1617, 25. VIII. Císař Matyáš nařizuje české komoře vyplatit 2 949 zl. 51 gr. 20 řemeslníkům za práce spojené s
korunovačním průvodem císařovny v lednu 1616 (přip. supliky s výkazy povolených a dlužných částek, opis
příkazu císaře Matyáše rentmistrovi z 27. VI. 1616, zpráva z rentmistrovského úřadu z 31. XII. 1616). (koncept 1
fol., orig. 12 fol., opis 1 fol.)
770 1617, 5. IX. Císař Matyáš schvaluje na návrh české komory z 28. VI. přispět na stavbu nové malostranské
radnice stavebnim materiálem v hodnotě 330 tolarů. (orig. 2 fol.)
771 1617, 12. IX. Dvorská komora schvaluje na zprávu české komory žádost bývalého osobního kuchaře císaře
Rudolfa Hanse Jakoba Peuckherta o pronájem bubenečského mlýna místo provise, ohledně přenechání
ostatního příslušenství má dvorská komora za to, že by mohlo zůstat až do dalšího císařského rozhodnutí
dnešní zjednání. Císař souhlasí. (koncept 1 fol.)
772 1617, 18. IX. Praha. Dvorská komora ukládá české komoře k přijetí a ospravedlnění předaného účtu komorníka
Hanse Jacoba Küniga podat spolehlivou zprávu, co bylo vyplaceno na požadavky Octaviána Miseroniho,
Cornelia Tröbla a Benedikta Hinckelmanna. (koncept 1 fol.)
773 1617, 27. IX. Praha. Císař Matyáš ukládá české komoře nechat vyplatit 1 100 kop míš. k úplnému zhotovení a
vystavění kaple sv. Rocha na Strahově z jí podřízených důchodů k rukám tamějšího opata a oproti reversu (přip.
rozpočet Giovanna Baptisty Bussi di Campion). (koncept 1 fol., orig. 2 fol.)
774
1617, 24. X. Dvorská komora ukládá české komoře nahradit náklady na zhotovení Castra Doloris v kostele
Všech svatých na Pražském hradě zapůjčených 1 647 kop 30 gr. z prostředků určených pro dvorní čeleď a pak
Šebestiánu Zächovi zaplacených 515 kop 50 gr. a také peníze z valdštejnské pokuty splatné ke
svatohavelskému termínu předložit (replika české komory s přip. opisem příkazu císaře Matyáše rentmistru v
Čechách z 16. VI. 1616 a příkaz dvorské komory ze 14. IV. 1616). (koncept 1 fol., orig. 2 fol., opisy 2 fol.)
775 1618, 13. I. Ebersdorff. Dvorská komora ukládá presidentu české komory Vilému Slavatovi, aby učinil u staveb.
písaře Pražského hradu opatření vydávat mu povolené palivové dřevo až do skutečného užití purkrabského
úřadu na Karlštejně. (koncept 1 fol.)
776 1618, 11. V. Vídeň. Císař Matyáš nařizuje české komoře nechat vyplatit bývalému dvornímu malíři císaře
Rudolfa Janu Baptistu Canevale a jeho druhu 1 000 zl. za práce z důchodů jí podřízených a proti kvitanci Hanse
Jacoba Haidena a Gabriela Püchlera. (koncept 1 fol.)
777
1618, 8. VI. Vídeň. Císař Matyáš nařizuje české komoře nechat vyplatit vdově po bývalém oborníku ve Hvězdě
Hansi Kristelovi Alžbětě místo požadované provise 50 tolarů jednou provždy (přip. zpráva české komory ze 12.
V. 1618, zpráva české komorní účtárny z 30. XII. 1617 a suplika vdovy). (koncept 1 fol., orig. 6 fol.)
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778 1619, 30. III. Vídeň. Dvorská komora ukládá rentmistrovskému služebníku na Moravě nechat vyplatit dvornímu
služebníku a komornímu klenotníku Filipu Holbeinovi, k již poukázaným 2 000 zl. ještě dlužných 1 000 zl.
(koncept 1 fol.)
779 1619, 15. IV. Zbrojní písař Ulrich Kalt, puškaři Hans Peuerlein a Martin Rathmann prosí dvorskou komoru, aby
učinila u kanceláře a registratury opatření, aby nebyl dán nikomu opis jejich supliky císaři ohledně poděkování
se zbrojmistra Martina Hilgera (přip. opis dekretu české komory ze 4. III. 1619 a jejich odpovědi ze 7. III.). (orig. 2
fol., opis 1 fol.)
780 1619, 5. IX. Dvorská komora na dvě supliky Michala Erckhardta účetního služebníka zanechaného v Praze ze
30. VII. a 25. VIII. 1619 ohledně dlužného platu 40 zl. na všelijaké úřední potřeby, ohledně vedení účtů a
vyklizení domu dvorské komory pro hraběte z Mansfeldu sděluje, že mu nemůže pomoci, a ohledně domu
dvorské komory, že mu dá příkaz. (orig. 5 fol.)
781 1621, 3. IX. Vídeň. Císař Ferdinand II. nařizuje knížeti Karlu z Lichtenštejna nechat vyplatit řezači drahokamů
Oktaviánu Miseronimu z konfiskovaných statků polovinu mu dlužné částky obnášející 5 000 zl. (přip. doporučení
Karla z Lichtenštejna z 4. V. a 6. VIII. 1621, referát dvorské komory, suplika Miseroniho). (koncept 3 fol., orig. 6
fol.)
782 1621, 22. IX. Císař Ferdinand II. ponechává rozhodnutí ohledně Müllerovského domu na Nových zámeckých
schodech, na který zapůjčil apelační rada Jan Daniel Kapr z Kaprštejna 3 000 zl. neb kop a který mu byl skrze
komisaře pak za 4 000 kop na hotovosti složený dědičně odprodán knížetem z Lichtenštejna přes císařský
zákaz zcizování konfiskovaných domů na Malé Straně a Hradčanech, po svém příjezdu do Prahy (přip. referát
dvorské komory, přímluvný dopis za Kapra Karla knížete z Lichtenštejna ze 17. VIII. 1621 a suplika Jana Daniela
Kapra z Kaprštejna). (koncept 2 fol., orig. 8 fol.)
783 1621, 25. IX. Praha. Zpráva Karla knížete Lichtenštejna ohledně stavebních závad na zbrojnici a letohrádku a
zjednání vhodného stavitele. (orig. 2 fol.)
784 1621, 25. X. Místodržící v Čechách Karel kníže Lichtenštejn doporučuje císaři 5. X. 1621 nechat vyplatit řezači
drahokamů Octaviu Miseronimu alespoň polovinu mu dlužné částky 13 701 zl. Císař postoupil záležitost
dvornímu účetnímu k podání zprávy o pohledávkách Oktaviových (přip. relace dvorního účetního z 20. X.,
suplika Miseroniho z 25. IX. se seznamem předmětů zachráněných Miseronim před stavy, na nichž pracoval, a
dlužnými položkami za tyto práce od posledního vyúčtování císařem Rudolfem). (orig. 9 fol.)
785 1554, XII. Plzeň. Relace stavitele Hanse Tirola králi Ferdinandu I. ohledně staveb na Hradě a toku Vltavy.
(koncept 7 fol.)
786 1628, 7. VI. Praha. Císař Ferdinand II. nařizuje na dobrozdání české komory z 5. VI. na supliku dvor. malíře
Hanse Christoffa Christla a dobrozdání šacmistra Karla Königa z Königsfeldu vyplatit dv. malíři 400 zl. z
důchodů rentmistrovského úřadu v náhradu za jeho práce na malířských dílech v kunstkomoře. (koncept 1 fol.,
orig. 5 fol.)
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