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Existence a působení jihlavské 
městské kanceláře, předpokládané 
nejpozději kolem poloviny 13. sto-
letí, dovoluje už v této době brzy po 
založení města  uvažovat  o  počát-
cích jihlavské  městské  školy. 

Nejpozději  můžeme  s existen-
cí  jihlavské  městské  školy  počítat 
v sedmdesátých letech 13. století a 
sama výuka probíhala zpočátku na  
faře  u  Sv.  Jakuba  Většího.  Chodili  
do ní  chlapci,  ale  ani  pro  ty nebyla  
docházka  dlouho  povinná  a  výcho-
va  záležela  především  na rodině. 

Městský notář a správce školy Heř-
man (rector scholarum)  je  připo-
mínán  v lednu 1288  jako  svědek  
odkazu  moravského mincmistra 
Dětmara jihlavské faře, které odká-
zal les mezi Popicemi a  Kostelcem. 
Jednalo  se  o  vzdělaného  kněze  a  
právníka.  Kolem roku  1290  měst-
ský  notář  a  správce  školy  Heřman  
sepsal  druhou, rozšířenou  verzi  jih-
lavského  městského  a  horního  prá-
va,  tzv. exemplář „B“, i další jihlavské 
listiny z let 1272–1293.

Mezi  jihlavskými  písaři  či  notáři,  
které  jmenovitě  známe  až  od polo-
viny 14. století, byla řada význam-
ných osobností a ti museli mít urči-
té právní vzdělání, získávané zprvu 
na zahraničních univerzitách a od 
poloviny 14. století také na nově 
založeném pražském vysokém 

učení a později i v Krakově, ve Víd-
ni, Heidelbergu i dalších nových uni-
verzitách. 

Městské knihy Jihlavské obnovil v 
roce 1359 Mikuláš z Mělníka,  jenž  
v Jihlavě  působil  do  roku  1360  a  
mezi  jeho pokračovatele  patřili  
Jan  z Humpolce  (1361–1369)  a  
Mikuláš  

z Chotěbuze  (1369–1383).  
Všichni  byli  zároveň  školmistry  a  
měli pomocné  písaře.  

Mimo  právní  oblast  vyvíjel  v 
letech  1385 – 1392 rozsáhlou  čin-
nost  Ondřej  ze  Slavonic  a  sice  
krátké  trvání,  ale neobyčejný  
dosah  mělo  v letech  1397–1404  
působení  Jana z Gelnhausenu  v 
Jihlavě.  

Ten  zahájil  svoji  kariéru  jako  
horní  písař v Kutné  Hoře,  pak  
se  za  kancléřství  Jana  ze  Stře-
dy  pohyboval v císařské  kanceláři  
Karla  IV.  a  spolu  s ním  odešel  
po  jeho jmenování olomouckým 
biskupem ( Jan IX. ze Středy 
[1364–1380]) do  tohoto  jednoho  
ze  dvou  hlavních  měst  Moravy,  
poté  působil v brněnské  městské  
kanceláři  a  svoje  životní  osudy  
uzavřel  právě v Jihlavě.  

Snad  v roce  1400  vznikla  v blíz-
kosti  školy  kaple sv. Václava  s čes-
kým  kazatelem. 

Po Janu  z Gelnhausenu  následova-
li  další  městští  písaři  Michal,  Jan z 
Višňové,  uprchlík  z Čáslavi  doby-
té  husity  Samson,  Jan  z Řečice a 
po ukončení husitské revoluce řada 
dalších.

 (Pokračování na str. 13)

Jihlavské školství se traduje 
od poloviny 13. století
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