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Pozdrav z výletu
Přes naplňující se sedmé decenium mého života jsem při vší snaze nestihl navštívit v naší krásné vlasti
řadu míst, která bych chtěl vidět na vlastní oči. Na sklonku letošního léta jsem ale mimo jiné umenšil
jejich počet o dvě lokality, k jejichž poznání mne ponoukaly i genealogické pohnutky. Seznámil jsem se
s místy vzniku našich nejstarších dochovaných matrik. Nyní již víte, že jsem byl v krušnohorských horních městech Jáchymově a Horní Blatné. Informace, které Vám však mohu přinést, nejsou tentokrát
výsledkem mého archivního pátrání, ale stručným souhrnem údajů získaných z různých materiálů.
Zvu Vás nejprve do Jáchymova. V porovnání s mými milovanými Prachaticemi je to ovšem město mladíček, v roce 2016 uplyne teprve 500 let, co jej spolu s místním hradem založil hrabě Štěpán Šlik. Ale již
po čtyřech letech, tedy roku 1520, se tehdejší Sankt Joachimsthal v důsledku majestátu Ludvíka Jagellonského stal svobodným horním městem. Těžba stříbra zde byla ohromná. Odhaduje se, že do r. 1547, kdy
pro účast na povstání proti králi Ferdinandu I. ztratili Šlikové všechna práva na doly, vyrazili zde asi 22
milionů pražských grošů a tři a čtvrt milionu tolarů. Šlikovské jáchymovské tolary jsou dnes ozdobou
muzejních numismatických kolekcí a sbírek špičkových sběratelů.
Ale pro genealoga je nejcennějším produktem jáchymovské provenience matrika
oddaných z let 1531-1602, která je nejstarší dochovanou církevní matrikou z území
naší republiky. Je s ní spojeno především jméno jáchymovského evangelického
pastora Johanna Mathesia (*24. 6. 1504 Rochlitz, † 7. 10. 1565 Jáchymov), výtečného
kazatele a plodného autora, z jehož pera m. j. vzešla první biografie Martina Luthera
(Historien vom Leben Luthers, 1566), jehož byl osobním přítelem. Johann Mathesius
působil v Jáchymově v letech 1532-1540 a 1542 -1565. Jeho kázání pamatuje nejen
nejstarší dochovaná jáchymovská stavba, bývalý špitální kostel Všech Svatých, jehož
nynější podoba pochází z přestavby v roce 1533, ale také kostel svatého Jáchyma, který vyrůstal Johannu Mathesiovi před očima v letech 1534-1540. Nynější vzhled chrámu zasvěceného patronu města však pochází z historizující přestavby podle plánů Josefa Mockera, prováděné po požáru roku
1873. Tehdy mimo jiné shořel i cenný oltářní obraz od Lukase Cranacha. Ale výtvorem z dílny tohoto
mistra se dosud může chlubit kostel Všech Svatých.
Horní Blatná děkuje za svůj vznik rovněž důlní činnosti. Území, kde leží, bylo součástí panství v saském
Schwarzenbergu, které dostala věnem Zdena, dcera krále Jiřího z Poděbrad, provdaná za Albrechta Saského. Kníže Albrecht je sice později prodal pánům z Tetova, od nich je ale opět koupil r. 1532 kníže
Johann Friedrich. Tehdy se našla hojná ložiska cínové rudy na Blatenské hoře a v roce 1534 vydal kníže
tištěný horní řád, usadil zde perkmistra a udělil městská práva. Roku 1542 zde byl vystavěn kostel
(nynější chrám sv. Vavřince v centru náměstí však byl založen až roku 1593). Po prohrané schmalkaldské
válce byl Johan Friedrich zbaven kurfiřství ve prospěch Moritze Saského, s nímž český král Ferdinand I.
uzavřel na podzim r. 1546 smlouvu, jíž byla jižní část schwarzenbergského panství s Horní Blatnou,
Božím Darem a okolními lesy postoupena České koruně. Na Nový rok 1548 povýšil Ferdinand I. Horní
Blatnou na královské horní město.
Farní kostel sv. Vavřince má dnes zvenčí i zevnitř barokní podobu. Stejný charakter má i hřbitovní kostelík sv. Kříže, který vznikl v polovině 18. století, a rovněž budova bývalé fary. Zde byla po dobu delší čtyř
set let opatrována druhá nejstarší dochovaná církevní matrika z území našeho státu. A jako matrika
tripartitní je vůbec ta nejstarší. Zápisy narozených v ní obsažené jsou z let 1538-1563, oddaných 15421563 a zemřelých 1541-1564. Navíc však evangelický pastor Wolfgang Schmatzner v úvodu knihy podchytil události z historie fary a školy od roku 1531, včetně seznamů prvních zdejších duchovních
a učitelů, v jeho záznamech je uveden výčet kostelních knih, farní i školní inventář. Ke konci matriky
se můžeme seznámit s členy městské rady a úředníky horní správy, ale i s paměťmi popisujícími požáry
důlních zařízení.
Za oběma našimi nejstaršími církevními matrikami se rodopisci již déle jak půl století nemusejí vydávat
do míst jejich vzniku v Krušných horách, v současnosti ale ani do Plzně, kde jsou deponovány v tamním
Státním oblastním archivu. Stranami těchto vzácných knih můžeme dnes listovat kdykoliv a kdekoliv
prostřednictvím internetu na stránkách projektu www.actapublica.cz (SOA v Plzni). Ale osobní prožitky
z návštěvy zmiňovaných horních měst nelze nalézt u počítače.
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Jáchymov,
kostel sv. Jáchyma
(13. 9. 2010)
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Jáchymov,
bývalý špitální kostel
Všech Svatých
(13. 9. 2010)

Horní Blatná,
kostel sv. Vavřince
(13. 9. 2010)

Horní Blatná, hřbitovní
kostel sv. Kříže
(12. 9. 2010)
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Jáchymov, budova místní ř. k. církevní správy,
kde byla v minulosti deponována nejstarší
církevní matrika z českých zemí. Foto 13. 9. 10210.

Horní Blatná, budova bývalé fary, dnes Dům Wolfgang,
pastorační centrum Plzeňského biskupství.
Letopočet 1554 v portálu. Foto 12. 9. 2010.
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