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ÚVOD

měrou

V polistopadovém období nebývalou
věnující

dějinám

se

stoupla produkce literatury

šlechty. Je to pochopitelné, protože
hospodářskou

disponovala rozhodující politickou a
podílela na kulturních

dějinách země. Kromě

jakési úzké elity v rámci panského stavu, se

právě

mocí,

šlechta po celá staletí

stejně

významně

jako se

výzkumu postavení aristokracie, tedy

současné

bádání stále více orientuje na

nižší podmnožinu šlechtické obce Českého království, rytířstvo.
Podíl nižší šlechty na
v

úvěrovém

tázal i já

rozkrytí klientského systému, úloha
vladyků

podnikání, kulturní aktivity

něž

otázky, na

správě země,

při

dnešní historikové a

historičky

zemanů,

a

hledají

rytířů

to jsou jen

některé

odpovědi. Podobně

jsem se

psaní této práce. Jakou stopu v historii (celozemské

či

regionální)

zanechal rytíř Přibík Jeníšek z Újezda?
Tohoto šlechtice pocházejícího ze západních Čech Jsem si nevybral am
náhodou, ani
přichází

cíleně,

ale spíše

podvědomě.

začínajících studentů

mnoho

S ideou psát

dějiny

svého rodného kraje

oboru historie. Ani já jsem nebyl výjimkou

a jméno Přibíka Jeníška z Újezda bylo prvním, které se mi v souvislosti s regionem
Podbrdska vybavilo. Bezpochyby zde
let chodíval okolo

silně zapůsobila

březnického renesančního

ta

skutečnost,

zámku, kde rod

že jsem po

rytířů

a

pět

později

svobodných pánů z Újezda žil přes sto let.
Mé

počáteční

literatura mi

příliš

zapomnění,

která

znalosti o tomto šlechtici byly
nepomohla. Teprve
se

během

staletí

řádný

úředníka pobělohorské

materiálu. Lépe

řečeno,

mlhavé, a ani základní

archivní výzkum poodkryl roušku

rozprostřela

S postupujícím bádáním jsem si ovšem
každodennosti

značně

kolem

uvědomil,

Přibíkovy

osoby.

že pokus nahlédnout do

doby ztroskotá na torzovitosti dochovaného

na úplné absenci

pramenů

osobní povahy (soukromých

listů,

osobních zápisků, deníků apod.) Na druhou stranu Přibíka Jeníška z Újezda
zachycují

úřední

prameny (korespondence, suplikace,

různé kopiáře či

registra).

Vystavit na takovémto materiálu profil osobnosti je jistě velmi problematické, ne-li
nemožné. S vědomím všech úskalí jsem
a literaturu, abych se pokusil vynést z nich
"světlo

přesto
Přibíka

boží." V rámci bádání o nižší, ale i vyšší

preferována doba

předbělohorská,

dále

shromažďoval

Jeníška,

šlechtě,

prameny

obrazně řečeno,

je dosud

na

jednoznačně

zatímco pro období následující podobné studie

citelně

stavů

scházejí.

na Bílé

Překvapivé

hoře

je to zejména tím, že

se zásadním

právě

způsobem měnila

v letech po porážce

českých

politická, náboženská, národností,

ale i kulturní situace na území Českého království, která má v některých ohledech
dopady i na dnešní společnost.

Má práce se
po

věnuje

vymření

jeho

celé historii Jeníškovského rodu od

začátkem

století

18.

se

zvláštním

počátku

16. století až

zřetelem

k

postavě

nejvýznamnějšího člena, Přibíka Jeníška z Újezda.

V první kapitole sleduji

původ

celého rodu a jeho majetkové zakotvení

v západních Čechách a vlastně jakýsi první vrchol rodové prestiže představovaný
osobou Jana st. Jeníška z Újezda. Druhá kapitola se zaměřuje na "startovní" roky
Přibíkova působení

důsledků

v zemském aparátu a

přechází

stavovského povstání na osobní i

třetího

do

úřední

život

oddílu, kde si všímám

Přibíkův

vzestup v roli královského prokurátora při trestání odbojných

a jeho prudký

stavů.

Čtvrtá, nejrozsáhlejší kapitola, sleduje nový kariérní postup Přibíka Jeníška do

funkce

podkomořího

královských

měst,

písemností lze pozorovat jeho konkrétní
klidnějších.
Přibíka

příkladech

ilustruji to na

Jeníška na vrcholu

úřední

kde díky velkému souboru dochovaných
činnost při

rekatolizaci, za války i v dobách

Sušice a Loun. V

pořadí

pátá kapitola zastihuje

kariéry a zároveň na konci života.

V následující kapitole shrnuji poznatky o majetkovém vzestupu rodu
zejména vlivem
březnického

rekonstruuji

pobělohorských

panství. Na
velikost

konfiskací a

základě údajů urbářů,

a strukturu

nových

náboženské, zejména rekatolizaci a vztahu
se

věnuji

přidávám

majetkových
Přibíkových

Přibíka

Jeníšků

exkurz do historie
přiznání
statků.

a berní ruly
Problematice

Jeníška kjezuitskému

řádu

v kapitole sedmé, na niž navazuje rozbor rodové historie z pera jezuitského

autora. Poslední, devátou, kapitolou se uzavírají životní osudy celého rodu.
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1. ROZBOR LITERATURY A PRAMENŮ

Jelikož se tato práce zabývá širokým spektrem témat, rozpadá se i použitá
literatura do

několika různých okruhů.

Prvním je literatura k dějinám nižší šlechty,

dalším okruhem je literatura pojednávající o

struktuře českého

státu a

úředním

aparátu a nakonec literatura zabývající se přímo Jeníšky z Újezda.
Rozvrstvení šlechtické obce na přelomu 15. a 16. století, pojetí urozenosti a cti
proměny v odívání sleduje J. Macek.

l

Následující období se těší popularitě

především zásluhou prací autorů spjatých s Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích.

Práce V.

Bůžka

a jeho

žáků

většinou

mají

charakter studií k

dílčím

otázkám tehdejšího každodenního života renesančního šlechtice? Publikačním
výstupem tohoto badatelského okruhu je sborník Opera Historica. 3

Podobně na

šlechtickou každodennost nahlíží M. Koldinská. 4 Pro mladší, pobělohorské, období
máme k dispozici

výtečnou

syntézu P. Mati

Svět české

aristokracie,

či drobnější

studii téhož autora. 5

Velice bohatá je literatura

věnující

se vývoji

českého

a správní. Základními souhrnnými díly jsou nová vydání

státu po stránce politické

Dějin

státní správy a

Dějin

státu a práva v Československu do roku 1945. 6 Pro období předbělohorské přinášejí
cenné poznatky J.

Janáček,

P. Vorel a pro delší

časové rozpětí

mají platnost

četné

studie otištěné zejména ve Sborníku archivních prací, nebo v Časopise českého
muzea. 7 Otázkami zapojení nižší šlechty do správního aparátu se zabývá V. Bůžek. 8
Josef MACEK, Jagellonský věk v českých zemích 2. Šlechta, Praha 1994.
2 Václav BŮŽEK, Rytíři renesančních Čech, Praha 1995; TÝŽ, Úvěrové podnikání nižší šlechty
v předbělohorských Čechách, Praha 1989; Pavel KRÁL (ed.), Mezi životem a smrtí. Testamenty české
šlechty v letech 1550-1650, České Budějovice 2002; Václav BŮŽEK - Josef HRDLIČKA - Pavel
KRÁL - Zdeněk VYBÍRAL, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku,
Praha-Litomyšl 2002.
3 K našemu tématu zejména Václav BŮŽEK - Pavel KRÁL (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a
císařský dvůr (1526- 1740J, Opera Historica 10, České Budějovice 2003.
4 Marie, KOLDINSKÁ, Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2001; TÁŽ, Kryštof Harant
z Polžic. Cesta intelektuála k popraviště, Praha-Litomyšl 2004.
5 Petr MAŤ A, Svět české aristokracie 1500-1700, Praha 2004; TÝŽ, Šlechtic v soukolí absolutismu.
Politická činnost Adama ml. Z Valdštejna po Bílé hoře, in: Bronislav Chocholáč - Libor Jan - Tomáš
Knoz (edd.), Nový Mars Moravicus. Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho
žáci a přátelé k sedmdesátinám.
6 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Josef JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích, Praha 2005;
Karel MALÝ a kol., Dějiny českého a československého práva do r. 1945, Praha 1999.
7 Josef JANÁČEK, České dějiny. Doba předbělohorská 1/1-2, Praha 1971-1984; Petr VOREL, Velké
dějiny zemí Koruny české, sv. VII, 1526-1618, Praha-Litomyšl 2005. O fungování a organizaci desk
I
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Změny

nastalé v důsledku porážky

výše uvedených studií i další díla.
Literatura

věnující

se

českého

stavovského povstání reflektují

kromě

9

přímo

Jeníškovskému rodu je naopak dosti omezená.

Základní údaje poskytují samozřejmě slovníky a A. Sedláček. lo Jediným pokusem
zachytit historii rodiny z Újezda je článek V. J. Nováčka, na něhož částečně navazuje
drobnými zmínkami Jindřich Vančura ve svém monumentálním díle. II
Základním pramenným východiskem pro poznání rozrodu Jeníšků z Újezda
JSou genealogické sbírky.J2 Materiály majetkové povahy nabízejí fondy Staré
manipulace J3 a Větších desk zemských l4 , fond velkostatku Březnice l5 a jeden kopiář
trhových smluv. 16 Ke zkoumání Přibíkovi finanční politiky sloužila zejména registra
nejvyšššího purkrabství pražského. 17 A konečně působení v úřadu podkomořího
zachycují protokoly obnov městských rad a kopiář odeslaných listů. 18

zemských podává zprávy Pavla BURDOVÁ, Desky zemské (Rozdělení po stránce obsahové a
formální), SAP 43, 1993, s. 347-439; TÁŽ, Úřad desk zemských, SAP 36, 1986, s. 273-38l. Úřad
králova "advokáta" sleduje Jaroslav DŘÍMAL, Královský prokurátor ajeho úřadu do roku 1745, SAP
19, 1969, s. 348-385. Instituci místodržitelského kolegia rozebírá František ROUBÍK, Místodržitelství
v Čechách 1577-1749, SAP 17, 1967, s. 539-603. Přehledné dějiny podkomořského úřadu zpracoval
Jaroslav ČELAKOVSKÝ, Úřad podkomořský v Čechách, ČČM 51, 1877, s. 3-31,239-271,437-458,
557-580 a ČČM 52, 1878, s. 14-43.
8 V. Bůžek, Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996.
9 Václav Vladivoj TOMEK, Sněmy české dle Obnoveného zřízení zemského Ferdinanda ll. , Praha
1868; Miloslav VOLF, Obnovení nejvyšších zemských úřadů po Bílé hoře, SAP 27, 1977, s. 3-49;
Tomáš V. BÍLEK, Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. I-II, Praha 1882-83. Proměnami v oblasti
náboženské se zabývají T. BÍLEK, Reformace katolická neboli Obnovení náboženství katolického
v království českém po bitvě bělohorské, Praha 1892; Eliška ČÁŇOV Á, Počátky rekatolizace ve
Středočeském kraji, SSH 7, 1972, s. 61-75; Jiří MIKULEC, 31. 7. 1627 Rekatolizace šlechty
v Čechách. Čí je země, toho je i náboženství, Praha 2005.
10 Martin KOLÁŘ, Jeníšek Z Újeza, Ottův slovník naučný (dále OSN) 13, s. 228-230; naopak August
SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1996 se
v dějinách rodu občas mýlí.
II Vojtěch Jaromír NOVÁČEK, Jan Jeníšek z Újezda a na Svrčovci, ČČM 68, 1894, s. 237-257;
Jindřich VANČURA, Dějiny někdejšího královského města Klatov 1-3, Klatovy 1927-29. V rámci
dějin březnického zámku jsou dílčí údaje obsaženy v publikaci Nadi KUBŮ, Zámek Březnice, Praha
1996.
12 Národní archiv (dále NA) Praha, Gen. sb. Václava Dobřenského, inv. 417 - Jeníšek z Újezda; nebo
tamtéž, Gen. sb. Gottfrieda Daniela Wunschwitze, inv. Č. 1258 - z Újezda.
13 NA Praha, Stará manipulace (dále SM), sign. G 96; C 215.
14 Signatury mnou použitých kvaternů jsou uvedeny v soupisu pramenů.
15 Státní oblastní archiv Praha (dále SOA), Vs Březnice, kart. 1,2,68, 874.
16 Archiv Národního muzea, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Příbíka Jeníška z Újezda 1549-1653.
17 NA Praha, Nejvyššípurkrabství (dále NP), inv. Č. 5-18; 34-42.
18 NA Praha, Podkomořský úřad (dále PKÚ), inv. Č. 3; ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304.
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2. POČÁTKY RODU JENÍŠKŮ Z ÚJEZDA
Mnoho

rytířských rodů

mohlo na

přelomu

15. a 16. století hledat

svůj původ

mezi městským stavem. 19 Právě mezi měšťany nalézáme první zmínky o Jeníšcích
z Újezda. Nejstarší doložený předek Jan z Domažlic, řečený Jeníšek,20 kupuje
v únoru 1485 na Starém

Městě

pražském

dům

Parcela s č.p. 2 bezprostředně sousedila se
Václav Chanický opravil krátce

před

zvaný "U Kokota",

Staroměstskou

či

"U Kohouta."

radnicí a předchozí majitel

prodejem bortící se

čelní zeď.

který Jan Jeníšek užíval až do roku 1503, činila 320 uherských zlatých.

Cena domu,

21

Český král Vladislav ll. Jagellonský ustanovuje listem z 13. července 1500

slovutného Jeníška z Újezda úředníkem v pražské celnici - Ungeltu. Jeho povinností
bylo zajistit, aby veškeré zboží procházející územím Českého království přišlo
,22

k proc1em.

Z oslovení "slovutný"

můžeme

usuzovat, že se Jan Jeníšek stal erbovním

měšťanem. Ke svému jménu si připojil predikát "z Újezda". Podle dobových

zvyklostí se predikát vázal k

nějakému

drženému statku. V genealogických sbírkách

se jako původce predikátu uvádí Újezd u Bíliny (Dobřenský), či konkrétněji Jenišův
Újezd (Vojtěch Král z Dobré Vody), dnešní součást Bíliny.23 Proti podezření, že jde
jen o

pozdější

konstrukci založenou na podobnosti obou jmen (Jeníšek -

hovoří skutečnost,

že Jan Jeníšek

dočasně

užíval

dědiny

Jenišův)

v Libčevsi, asi 20 km od

Bíliny.24 Držbu Újezdu však žádné prameny nedokládají.
V

měsíci

srpnu roku 1500 odevzdal král Vladislav ll. Janovi nejst. Jeníškovi

z Újezda25 do správy Týnský dvůr a povolil mu užívat dům jeho předchůdce Adama
Josef MACEK, Jagellonský věk v českých zemích 2. Šlechta, Praha 1994, s. 43n.
J. Vančura takto opravuje údaj J. Teigeho, který uvádí jméno v trochu modifikované podobě, Jan
Jeníšek z Domažlic (Johanne s Jenissek de Domažlic). Jindřich VANČURA, Dějiny někdejšího
královského města Klatov 1, Klatovy 1927, s. 296, pOZll. 2. Tím také padá teze V. J. Nováčka
o pražském původu Jana Jeníška. Viz Vojtěch Jaromír NOVÁČEK, Jan Jeníšek Z Újezda a na
Svrčovci, ČČM 68, 1894, s. 238. Domažlický původ uvádějí také Josef JANÁČEK - Jiří LOUDA,
České erby, Praha 1988, s. 134-135.
21 Dům poté koupil Jan Penízek za 245 kop. Josef TEIGE, Základy starého místopisu Pražského
(1437-1620) I, Staré město pražské, díl 1., Praha 1910, s. 225-226.
22 Tato, stejně jako další dvě níže uvedené listiny krále Vladislava II., jsou obsaženy v edici Archiv
český čili staré písemné památky české i moravské (dále AČ) 18, Josef Kalousek (ed.), Praha 1900,
s. 224, 226-227.
23 NA Praha, Gen. sb. Václav Dobřenský, inv. 417 - Jeníšek z Újezda; tamtéž, Gen. sb. Vojtěch Král
z Dobré Vody, inv. Č. 2713 - JenÍšek z Újezda. Lokalizace Újezdu dle Seznamu obcí v zemích českých
podle správního rozdělení Z 1. února 1949, Praha 1949.
24
'
V. J. NOVACEK, Jan Jeníšek, s. 239, pozn. 6.
25 Označení nejst., st. užívám pro odlišení jednotlivých členů rodu. V dobových textech se takové
rozlišení nevyskytuje.
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Bystřického.

V dalším listu z téhož dne, zaznívá králova chvála Janovy pracovitosti

a pilnosti. Týnský správce chová na
v doprovodu

několika pacholků

svůj

tři koně

vlastní náklad

a

osobně

vydává na cesty po okolí, aby zkontroloval kupecké

povozy pohybující se po zemských stezkách. Jako kompenzaci vzniklých
přiřkl

se

nákladů

král Janovi nejst. Jeníškovi tzv. tunnales, neboli podíl ze cla. Z neznámých

důvodů však Jan opustil službu již po jednom roce?6

Vysledovat Janovy potomky je

věcí poněkud

složitou. V inkriminované

době

existovalo několik rodin s predikátem "z Újezda" a my nevíme, zda se přízvisko
Jeníšek od počátku užívalo

důsledně.

První manželkou Jana nejst. Jeníška z Újezda byla Dorota, jež je zmiňována
k roku 1485. 27 Podruhé se pražský měšťan oženil asi roku 1488, kdy své nové ženě,
Elišce Kánické z Čachrova, zapsal na staroměstském domě věno 75 kgč?8 Sňatkem
s dcerou z rytířského rodu, jakkoli nevýznamného, ukázal Jan nejst. Jeníšek z Újezda
dostatečně

svou touhu odpoutat se od městského stavu a vstoupit mezi šlechtu.

Z tohoto druhého manželství

přišel

na

svět dědic

celého majetku

(byť

nevíme

jak rozsáhlého) Jan st. Jeníšek z Újezda. O dalších dětech Jana nejst. Jeníška
nemáme žádné zprávy, ale ve 20. letech 16. století, se k

němu

hlásí hned

čtyři

vnukové. Mohlo by se jednat o potomky neznámé Janovy dcery (dcer),29 nebo o děti
první Janovy manželky z předchozího svazku. Jisté je, že všichni vnukové jsou
měšťané

a neužívají jména ani přídomku svého

Vratislava Michal

Haléřové,

Chlívcové, synové Víta Chlívce,

děda.

synové Buriana
poháněli

Haléře

z Volšan a Aleš a Jan

u komorního soudu Jana st. Jeníška

z Újezda každý z 50 kgm., které jim měl jejich děd odkázat na smrtelné posteli.
nároků

Vymáháním
se kvůli

odkladům

byl nakonec

a obesíláním

pověřen

svědků

Burian

Haléř

z Volšan. Soudní spor

protáhl až do roku 1524, resp. 1532, kdy

bylo rozhodnuto ve prospěch žalujících stran?O
Jan nejst. Jeníšek

zemřel

v roce 1505,

neboť pozůstalá

vdova odkazuje celý

majetek svému synovi Janovi st. Jeníškovi z Újezda a zároveň určuje poručníky,

26
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V. J. NOVACEK, Jan Jeníšek, s. 238.
27 Jejím předchozím manželem byl mečíř Pavel, který ji obvěnil 300 kgm. J. TEIGE, Základy, s. 226.
28 Tamtéž, s. 225. Uváděný rok 1480 opravuji dle J. VANČURY, Dějiny, s 296, pozn. 2.
29 To naznačuje Dobřenského genealogická sbírka. NA Praha, Gen. sb. Václav Dobřenský, inv. č. 417
- Jeníšek z Újezda.
30 Jednotlivé půhony i konečný rozsudek jsou otištěny v AČ 19,32,33.

6

kteří mu mají pomáhat s hospodařením. 31 O rok později však dosáhl Jan st.

plnoletosti?2 Jelikož zemské právo uznávalo potomky nobilitovaných měšťanů za
plnoprávné

členy rytířského

stavu a

umožňovalo

jim vkládat majetek do desk

zemských, pustil se Jan st. Jeníšek do budování rodové domény.33
Zakoupil se v oblasti odkud pocházela jeho matka, v západních Čechách.
V těsném sousedství bohatého královského
Svrčovec.

Lze

předpokládat,

města

Klatov získal

svůj

první statek -

že koupi dojednala Janova matka, protože prodávajícím

byl Jan Kánický z Čachrova, snad její synovec. K rozsáhlé svrčovecké tvrzi náležela
stejnojmenná vesnice, pustý hrad Komošín, mlýn na řece Úhlavě, dva poddaní
34
v Polenci a půl dvora v Lučici. To vše v hodnotě 1700 kgm. záhy zaplacených.
V roce 1516

přikoupil

Štěpánovice 35

Jan st. Jeníšek od Václava Chlumčanského z Přestavlk ves
a v dalších letech přibyly Vícenice36 a Tupadla. 37 Vznikl tak souvislý

pás držav položený

severně

od

pozemků

královského
tři kmetčí

Jan st. Jeníšek (snad stanným) právem

města.

Až do roku 1554 držel

dvory v Kalenicích, jež poté

postoupil Janovi ml. Kánickému z Čachrova. Konečně v roce 1563 prodává vsi
Lučici,

Slatinu, Malé Polence a Mlýnce, resp. to, co v nich vlastní, za 3300 kgm.

Adamovi Nebílovskému z Drahobuzi?8
Příchod do západních Čech znamenal v Janově životě jistě změnu. Přelom 15.

a 16. století je ve znamení

zostřeného

boje mezi šlechtickými stavy a královskými

městy o politický vliv a hospodářské výsady.39 Oblast s hustou koncentrací
městských

aglomerací

(Plzeň,

Klatovy, Sušice, Domažlice) nemohla

zůstat

stranou.

Krajem se potulovaly ozbrojené bandy opovědníků a přepadávaly kupecké karavany.

Poručníky byli Otík Kamejcký, místosudí Jindřich z Běšin, Eliščin bratr Bohuslav z Čachrova a Jan
z Čachrova. NA Praha, DZV 252, fol. A 17.
32
'
V. J. NO VACEK, Jan Jeníšek, s. 239.
33 Problematikou nobilitací se zabýval Vladimír KLECANDA, Přijímání do rytířského stavu v zemích
českých a rakouských na počátku novověku, Časopis Archivní školy 6, 1928, s. 1-125.
34 Koupě se uskutečnila roku 1510. NA Praha, DZV 43, fol. K 10. Kgm.=kopa grošů míšeňských.
35 Ke Štěpánovicím náležela jedna krčma a jeden poddaný ve Lhotce. Tamtéž, DZV 45, fol. C 2.
Tentokrát mladý zeman neměl po ruce hotovost 1040 kgm., a proto v roce 1518 vystavil Václavu
Chlumčanskému dlužní úpis na 1000 kgm. V. J. NOVÁČEK, Jan Jeníšek, s. 240.
36 Ves Vícenice, jednoho člověka v Dehtíně a krčmu koupil Jan st. roku 1541 od Jana Půty
Švihovského z Rýzmberka a Švihova za 391 kgm., ale spor o některé závady se táhl sedm let.
Tamtéž, s. 243-244. Viz také NA Praha, DZV 47, fol. G 21.
37 Tupadla získal roku 1548 z rozprodeje statků Adama Lva z Rožmitálu za 450 kgm. zaplacených
hotově. Tamtéž, DZV 8, fol. O 18.
38 Tamtéž, DZV 57, fol. H 7.
39 J. MACEK, Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 3. Města, Praha 1998; Jindřich
FRANCEK,24. 10. 1517 Svatováclavská smlouva. Urození versus neurození, Praha 2006.
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Jména jako Heřman a Oldřich Janovští, Petr Suda z Řeneč, či Zdeněk Malovec
budila v lidech hrůzu. Mladý Jan Jeníšek sice nikomu
"fedrovníky" této sociální skupiny ho
s klatovskou obcí o
pozemky měšťanů.

přívodní

formálně neopověděl,

počítat můžeme. Jistě

strouhu ke

svrčoveckému

ale mezi

přispěl

spor

rybníku, jež vedla

přes

k tomu

Podle výslechových protokolů se Jan st. Jeníšek podílel na
koncipování opovědního listu svého švagra Otíka Sádla z Kladrubec. 41 Rytířův
40

podpis nalezneme i ve stížném listu

západočeské

drobné šlechty proti

řádění

Janovských v roce 1522, kteří se těšili zjevné podpoře Klatovských měšťanů. 42
Ačkoli jeho začátky nebyly jistě snadné, vybudoval si Jan st. Jeníšek z Újezda

postupem let renomé

vzdělaného

a zkušeného

člověka,

k

čemuž

mu mimo jiné

dopomohla služba u Adama ze Šternberka na Zelené Hoře. 43 Dle Nováčkova názoru,
který vyvodil z rozboru osobních Janových zápisků,44 byl tento rytíř důvěrným
rádcem vysokého zemského úředníka. 45
V roce 1539 nalezneme Jana st. Jeníška ve funkci hejtmana plzeňského kraje.
podřízeni

komornímu

soudu a stali se jakýmsi výkonným policejním orgánem panovníka.

Svrčovecký

Po nástupu

zeman tak

Habsburků

měl

na

dohlížet na

český trůn

byli krajští hejtmani

veřejný pořádek,

na kvalitu mince, hrdelní soudnictví,
vodní a lesní pych. V případě vyhlášení války by velel krajské vojenské hotovosti. 46
na zemských sněmech nám dokazují jeho jmenování
relátorem k deskám zemským. 47 Ani při nové redakci Zemského zřízení nebylo na
Janovu

přítomnost

vladyku zapomenuto a v letech 1547-1549 zasedal v komisi, která sporné

články

J. VANČURA uvádí další spory: o vrch za městem, o braní cla z Jeníškových koní v městských
branách, polní a lesní pych. Klatovští zase zažalovali Jana st. z nářku cti. Přátelé z okolní šlechty a
měšťanů nakonec obě strany smírně porovnali, ale o strouhu k rybníku se dohodnout nedokázali.
Dějiny, s. 297-298.
41 Genezi a činnost opovědnických družin v této oblasti zpracoval Jiří JÁNSKÝ, Protiměstské
opovědnické družiny v jižních ajihozápadních Čechách v letech 1514-1534, Táborský archiv 5,1993,
S.63-146.
42 AČ 32, s. 413. Tamtéž na s. 274 najdeme Janovu žalobu na klatovskou městskou radu pro zadržení
jednoho jeho poddaného.
43 Adam ze Šternberka (+1560), v letech 1549-54 dvorský sudí a 1554-60 nejvyšší komorník. Janovo
roční služné činilo 20 kgč. V. J. NOVÁČEK, Jan Jeníšek, s. 242, pozn.17. Díky němu a díky své
vlastní aktivitě se Jan ocital v blízkosti nejvyšších zemských úředníků a budoval si tak sít svých
patronů a přátel. Tamtéž, s. 397n.
44 Jedná se o Registra bílá Jana Jeníška z Újezda na Svrčovci 1539-1561, uložená v ANM, Sbírka
rukopisů, sign. 288.
45 Působení rytířů ve službách aristokratů se mj. věnuje Václav BŮŽEK, Nižší šlechta v politickém
systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 27 n.
46 Vývojem krajského zřízení se zabýval Bohuslav RIEGER, Zřízení krajské v Čechách I, Praha 1894.
O povinnostech krajských hejtmanů viz Z. HLEDÍKOVÁ - 1. JANÁK - J. DOBEŠ, Dějiny správy
v českých zemích, Praha 2005.
40
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přezkoumávala a přepracovávala.

48

Vrchol Janovy úřednické kariéry představovalo

jmenování místokomorníkem při Úřadu desk zemských v roce 1556. Toto místo však
musel záhy kvůli ohluchnutí opustit. 49
S manželkou Annou Sádlovou z Kladrubec se Jan st. Jeníšek
potomstva.
V. J.

Kromě tří synů

Nováček,

těžkou

starost o

hlavu. Ale

příslušnost

můžeme

mu žena porodila ještě

zajištění věna

zájemců

devět

dcer. Jak

dočkal četného

správně

pro tolik dcer musela Janovi

podotýká

působit

dlouho

asi mnoho nebylo. Zda tím rozhodujícím faktorem byla

k menšinovému katolickému vyznání, nebo

nějaká

jiná

skutečnost,

se

pouze dohadovat.

Z doložených

sňatků

víme, že manželem nejstarší dcery

Alžběty

se stal

Bohuslav Harant z Polžic50 a jinou dceru, Voršilu, pojal za ženu tehdy již postarší
humanistický básník a mecenáš Jan st.

Hodějovský

z Hodějova. Svatba se konala

na Zelené Hoře a na svůj náklad ji vystrojil Adam ze Šternberka. 51
Zaměřme

nyní pozornost na mužské potomky Jana st.,

kteří

se ujali majetku po

jeho smrti v roce 1565. 52 Bratři Vilém st. Jeníšek a Burian st. Jeníšek otáleli
s vyplacením podílu nejmladšímu Vladislavovi, jenž se musel svých práv domáhat
u nejvyšších zemských

úředníků.

Spor se

naštěstí

brzy

vyřešil

a Vladislav Jeníšek

dostal svou část majetku. 53 Další životní osudy této generace známe pouze povrchně.
Vilém st. Jeníšek z Újezda, jako zástupce rytířstva plzeňského kraje, doprovázel roku
1577 rakev

císaře

zase figuruje mezi

Maxmiliána II. na
věřiteli císaře

pohřeb

do Prahy, jeho bratr Burian st. Jeníšek

Rudolfa II. Roku 1586 mu bylo z královské komory

vyplaceno 187 kgm. a dalších 670 kgm. zůstávalo jako pohledávka. 54

47 Konkrétně v letech 1541, 1547, 1549, 1558. Sněmy české (dále SČ) I, Praha 1877, s. 498; SČ II,
Praha 1880, s. 278, 515, 576; SČ III, Praha 1884, S.16.
48 SČ II, Praha 1880, s. 604.
49
'
V. J. NOVACEK, Jan Jeníšek, s. 248; srov. P. BURDOVA, Uřad desk zemských, s. 329; naopak A.
SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9. Pracheňsko, Praha 1996, s. 50, chybně
uvádí, že Jan byl "po léta místokomorníkem."
50 Toto jméno uvádí Václav Dobřenský ve své sbírce, naproti tomu V. J. Nováček jeho křestní jméno
nezná.
51 V. J. NOVÁČEK, Jan Jeníšek, s. 246-247.
52 Závěť Jana st. Jeníška z Újezda uvádí inventář jako nezvěstnou. SOA Praha, Inventář Velkostatek
Březnice, Č. 173.
53 Kromě 4500 kgm. obdržel ložní výbavu, ubrusy, mísy, talíře, několik krav, dva koně, dvě rejtarské
zbroje i s brněním a dva páry ručnic. NA Praha, DZV 60, fol. L 13.
54 SČ 7, Praha 1891, s. 41 a 159.
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V souvislosti s tažením

české

zemské hotovosti proti

Turkům

na podzim roku

1594 nalezneme na "mustrplacu" u Znojma v 7. praporci Buriana st. Jeníška se
čtyřmi pěšími a jednoho jeho syna, nevíme bohužel kterého, na koni. 55

Když v roce 1599 Burian st. Jeníšek z Újezda umíral56 , zanechal po sobě pět
synů, kteří měli

zajistit

pokračování

v osobě Přibíka Jeníška naplněno

rodu a jeho další vzestup. Toto

měrou

přání

bylo

vrchovatou.

Na závěr této kapitoly popíši erb, který rod Jeníšků z Újezda užíval. Na příčně
děleném

štítu s černých a zlatým polem je jednorožec ve skoku hledící doprava,

vyvedený v opačných barvách než pole štítu. Klenot erbu
z níž vystupuje postava maura

(mouřenína)

představuje

zlatá koruna

se zlatými sponami na kabátci, jenž

v pravé ruce drží kyj.57

55 SČ 8, Praha 1895, s. 688 a 694. O příčinách a průběhu tažení např. Jaroslav PÁNEK, Vilém
z Rožmberka. Politik smíru, Praha 1998. Dle Vančury se Vilém st. JenÍšek účastnil tureckého tažení
již v roce 1543. J. VANČURA, Dějiny, s 335. Právě z tureckých výprav si měli JenÍškové přinést
klenot svého erbu, mouřenína s kyjem v ruce.
56 t22. dubna 1599, pochován je v kostele sv. Michala ve Štěpánovicích. Ferdinand VANĚK - Karel
HOSTAŠ, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Klatovském, Praha 1899, s.
152.
57 Na vyobrazeních lze najít erb zrcadlově obrácený, a to dokonce i v originálu listiny povyšující
Přibíka Františka z Újezda do panského stavu. Tisky sněmovních snešení i obtisky pečetidla na
listech, však zobrazují erb v nadepsané podobě.
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3. NIžší ÚŘEDNÍK PŘIBÍK JENÍŠEK Z ÚJEZDA

Přibík Jeníšek z Újezda se narodil z manželství Buriana st. Jeníška a Reginy

z Klenového a z Janovic 58 někdy okolo roku 1580. 59 Jako čtvrtý z pěti synů měl
pramalou
díl na

naději

otcově

způsobů,

na zdědění většího majetku. Roku 1605 mu sice byl vymezen vlastní

statku, ovšem o jeho výnosu si

jak si pomoci

finančně,

ale

nemůžeme činit

hlavně společensky,

byla

iluze. Jedním ze
úřednická

služba.

A právě touto cestou vykročil mladý Přibík Jeníšek. 6o
Z doby jeho mládí neexistují žádné prameny, které by nás informovaly
o dosaženém

vzdělání.

v Klatovech, ale u
s nimiž jej
o

cestě

rozhodně

později

do

Jeho otec

Přibíka

navštěvoval

bych podobný vývoj

spojovaly

četné

evangelickou

neočekával.

městskou

školu

Ani studium u jezuitů,

kontakty, není v pramenech doloženo. Totéž platí

zahraničí. Finančně náročný

studijní pobyt v

cizině

si mladý

rytíř

nemohl dovolit. Jeho mladší bratr Burian v roce 1605 v zahraničí pobýval,

ale nevíme kde, ani z jaké příčiny.61 Nicméně Přibík Jeníšek ovládal latinu, němčinu
a základy práva.
Správným

směrem

by nás mohla

nasměrovat

zpráva

Přibíkových

starších

bratrů, že "při nejvyšším panu písaři království Českého pro polechčení vychování

svého jsme se zdržovali. ,,62 V letech 1598-1618, resp. 1624 zastával úřad nejvyššího
písaře

Jan z Klenového a z Janovic, bratr jejich matky. Byl to bezpochyby on, kdo

inicioval vstup Přibíka do úřednického aparátu Českého království a možná, že i sám
dohlížel na jeho vzdělávání. Proto, když se mezi léty 1611-1615 63 mladý rytíř
z Újezda objevuje mezi rady soudu nejvyššího pražského purkrabství, můžeme v tom
oprávněně tušit protekci Jana z Klenového. 64

Regina z Klenového a na Janovicích byla sestrou Jana z Klenového a na Janovicích. NA Praha,
Gen. sb. Dobřenský, inv. Č. 465 - Klenovský z Klenového a Janovic.
59 Přesné datum Přibíkova narození není známo. K vymezení letopočtu jsem dospěl na základě těchto
údajů: Přibík Jeníšek zemřel v roce 1651 ve věku kolem 70 let (anno aetatis suae circiter
septuagesimo) a jeho mladší bratr Burian dosáhl roku 1605 plnoletosti, tj. 20 let. Generačně tedy
můžeme Přibíka Jeníška zařadit po bok Jaroslava Bořity z Martinic (nar. 1582), Heřmana Černína
z Chudenic (nar. 1576), či samotného císaře Ferdinanda II. (nar. 1578).
60 V. BŮŽEK, Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996.
61 NA, SM, sign. G 96/2, kart. 840. V úvahu by mohlo připadat válčení v Uhrách.
62 Tamtéž.
63 Rok 1611 je prvním přímým zachycením Přibíka Jeníška v pramenech. SČ 15, Praha 1929, s. 205;
nebo NA Praha, SM, S 82/14, kart. 2197.
64 Své tady dozajista sehrálo i Přibíkovo katolické vyznání.
58
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Tato soudní instituce sídlila na Pražském

hradě

a do její kompetence náleželo

rozhodování o dluzích a rukojemstvích, židovských záležitostech a škodách
listovních.
soudních

Přibík

orgánů

Jeníšek
a

měl jedinečnou příležitost

postupně

získat zkušenosti s fungováním

navazovat kontakty mezi vyššími i nižšími zemskými

úředníky.

Zatímco toto

pětileté

západočeského rytíře,

období

můžeme

rok 1616 již ukazuje

chápat jako jakási

důvěru,

kterou k

učednická

Přibíkovi

léta

choval jeho

strýc, když ho jmenoval (20. ledna) menším písařem při Úřadu desk zemských.
V zaměstnanecké hierarchii tohoto

úřadu

se sice nejednalo o nikterak významný

post, ale přece jen pomohl Přibíkovi v dalším vzestupu.
Úřad desk zemských (dále ÚDZ) se vyvinul z funkce zemského notáře

zapisujícího ve starší době soudní jednání. 65 Od svého vzniku v polovině 13. století
byl úzce spjat s činností zemského soudu, jehož registraturu vedl.

Zároveň

jako archiv království a disponoval i vlastní výkonnou mocí.

Měl

fungoval

samostatnou

soudní pravomoc v nesporných záležitostech. Obesílal osoby k "jistému dni", aby
předložily doklady k intabulaci, nebo svědectví k soudním procesům. 66 Stejně jako
před zemským soudem i v ÚDZ se projednávaly záležitosti privilegovaných skupin

obyvatelstva, tj. vyšší a nižší šlechty, svobodných královských
institucí. 67

měst

a církevních

Na počátku 17. století vypadala organizační struktura ÚDZ následovně: Dozor
nad

úřadem měli tři

nejvyšší zemští

úředníci:

provoz a výkon instituce odpovídali

komorník, sudí a

viceúředníci

písař.

Za vlastní

(místokomorník, místo sudí

a místopísař), úředník podkomořího a úředník královny.68 Veškerá práce spočívala

K historii a fungování úřadu Pavla BURDOVÁ, Úřad desk zemských, SAP 36,1986, s. 276-38l.
Žadatel o vklad nebo žalobce se dostavil do úřední místnosti před šraňky a tam se "přiznal před
úředníky", tzn. že přednesl žádost či podal žalobu. Pokud s sebou přinesl doklady, předal je
komorníkovi, ten je odnesl registrátorovi k prozkoumání a písemnost pak byla předložena radě, která
o věci rozhodla hlasováním. Hotové spisy se ihned předávaly k vyřízení, tj. došlo k zápisu do desk
nebo bylo vystaveno obeslání k úřadu. Marta KADLECOVÁ, Proces v zemských zřízeních v 16. a na
počátku 17. století, in: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích
(1500-1619). Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8. prosince 2000
v Praze. Uspořádali Karel Malý a Jaroslav Pánek, Praha 1998, s. 217-230.
67 Tyto osoby musely být řádně zakoupeny na svobodném statku a mít inkolát. P. BURDOVÁ, Úřad,
s. 275. Určitých změn doznalo oprávnění intabulace po porážce stavovského povstání. Nová šlechta
mohla zapisovat do desk ihned po obdržení inkolátu, naopak nekatolíkům bylo právo vkladu
odejmuto. Tamtéž.
68 Úředník podkomořího byl až do roku 1640 jmenován přímo podkomořím, poté si toto právo
vyhradil panovník. Nabízí se otázka, zda tato změna nějak souvisela s Příbíkovým odchodem z postu
podkomořího, či zda se jednalo jen o další logický krok směřující k upevnění a centralizaci moci
v rukou krále. P. BURDOVÁ, Úřad, s. 336. V době Přibíkova podkomořského působení zastávali tuto
65

66
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nominálně

na bedrech

deklamátora,

nejnižších

komorníků,

Pozice menšího
Přibík

úředníků:

písaře, ingrosátorů, registrátorů,

menšího

depozitora a taxátora.
písaře,

písaře

nebo také

J eníšek mezi léty 1616-1619 zastával,

a nejodpovědnějším. K jeho

běžným

menších desk zemských, kterou

patřila

povinnostem

k pracovně

patřila účast

nejvytíženěj ším

na dopoledních

poradách místo úředníků, jež se konaly v místnosti nad Vladislavským sálem vedle
sněmovny.

Staré

přítomnost

předsedal

Tomuto sezení obvykle

ostatních nejvyšších

úředníků

byla spíše

nejvyšší sudí, nebo místo sudí,
výjimečná.

Menší

písař průběh

porad zapisoval, neměl ovšem právo vlastního hlasu při rozhodování. 69
Vlastní poradu zahájilo

přečtení

podpisem předsedajícího. Následovalo
konceptů

odpovědí,

zápisu z minulého zasedání a jeho schválení
vyřizování

nebo agenda související s exekučním

záležitostech se rozhodovalo hlasováním. Ve
spisům advokátů
vyjadřovali

k

vyřízení.

prokurátorů,

i nejvyšší

úředníci.

se zpracovávaly

řízením.

složitějších případech

se

O všech

přihlíželo

ke

v případě nejasností se k projednávaným kauzám

Hotové spisy se ihned

Každá záležitost se musela do

Přednostně

úřadů.

a

došlé korespondence, formulování

přípisy

tří dnů

předávaly

nižšímu personálu

projednat a do šesti

týdnů ukončit.

od dvora, místodržitelství a dalších správních

Velký objem agendy i pohodlnost

některých úředníků

však mohly jednání

protahovat. 70
Třikrát do roka se v ÚDZ zvyšovalo pracovní nasazení, to v souvislosti se

zasedáním

většího

čtrnácti dnů

i menšího soudního tribunálu. Zemský soud zasedal v rozmezí

(o suchých dnech postních, o suchých dnech letničních a od 1.

každému termínu byly navíc

přidány čtyři

dny na

vyřízení věcí

října)

a ke

týkajících se vdov

a sirotků. ÚDZ připravoval pro zasedání veškeré podklady, včetně výslechu svědků.
U

většího

zapisovali

soudu

seděl

průběh

jednání do odpovídajících

menší

písař

spolu s místopísařem na
kvaternů

katedře

a

společně

trhových, nebo památných.

Menší písař také předčítal text přísahy jednotlivým stranám. Ostatní personál ÚDZ
dbal na pořádek, dozoroval u dveří, přinášel potřebné dokumenty.71

funkci Kryštof Vamberský z Rohatec (1623-1629) a Petr Mitrovský z Nemyšle (1629-1650), tamtéž,
S.337.
69 Protokoly menšího písaře jsou vedeny až od roku 1631. NA Praha, Úřad desk zemských, inv. Č.
188, kn. 187, Registra (manuál) písaře menších desk zemských 1631-1634. Srov. P. BURDOVÁ,
Úřad, s. 303.
70 Tamtéž, s. 287n.
71 Tamtéž, s. 312n.
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Mnohem více práce
časově předcházel

soudu

měl Přibík

většímu.

Jeníšek u menšího zemského soudu, který

Do jeho kompetence patřily spory do hodnoty 100

kgč., pokuty za přechovávání zběhlých poddaných a náhrady soudních výloh. 72

Menší

písař

vedl protokol z jednání,

předčítal přísahy soudcům
místopísař přečetl.

soudního usnesení rozsudky, které poté

a formuloval dle

Odvolací instancí pro

menší tribunál byl větší zemský soud.
Tím však rozsah povinností menšího písaře zdaleka nekončil. V kanceláři ÚDZ
předříkával přísahy,

vedl knihy

kopiářů,

dopisy sporným stranám, vymáhal

svědectví,

na záruky a uvázání se v majetek, vedl
komorní platy.

Měl

dekretů,

navštěvoval

psal

vystavoval obranné listy, relace

komorniční

knihy, do nichž se zapisovaly

právo zápisu do menších desk zápisných a půhonných.

s místokomorníkem

Společně

nemocné, aby zapsal jejich testamenty, nebo

kontroloval, zda se někdo pro nemoc
Pracovní dobu

manuály místodržitelských

úředníků přesně

skutečně

nemohl dostavit k soudnímu líčení.

vymezilo až Obnovené zřízení zemské (od 8 do

12 hodin). Zároveň bylo nařízeno podávat všechny žádost k ÚDZ písemně, čímž jeho
agenda ještě vzrostla. 73 Zaměstnancem úřadu se mohl stát pouze člověk usedlý
v Čechách a musel mít odpovídající původ i chování. Stejně důležitou vlastnost
představovala

politická a náboženská loajalita.

Pokud se podíváme na osoby, se kterými se

Přibík

Jeníšek v posledních

předbělohorských letech stýkal, najdeme mezi nimi v prvé řadě kolegy z ÚDZ, např.

místo komorníka

Humprechta

Chanovského z Dlouhé Vsi,
podkomořího

již

zmiňoval.

Černína

místopísaře

z Chudenic,

místo sudího

Jana Bukovanského z Bukovan a

Jindřicha
úředníka

Václava Vidunu Obyteckého. O vztazích s Janem z Klenového jsem se
Přibík

bezpochyby znal i nejvyššího sudího

Jiřího

z Talmberka

a nejvyššího komorníka Jana Sezimu z Ústí. Také běžná denní služba ho musela
přivádět do kontaktu se širokým spektrem šlechtické obce Českého království.

Jedinými prameny, v nichž se v předbělohorském desetiletí jméno

74

Přibíka

Jeníška z Újezda objevuje častěji, jsou půhonná registra soudu nejvyššího
purkrabství, nebo menší desky zemské. Ve

většině případů

žalující strana a to v nejrůznějších sporech.

Například

Památné, tj. soudní výlohy, řešil soud škodní.
/
/
P. BURDOVA, Urad, s. 284-285.
74 Tamtéž, s. 327n.
72
73

v

14

zde

Přibík

vystupuje jako

v roce 1611 se Přibík dožaduje

pokuty 50

kgč.

na duchovním, který bez vrchnostenského povolení oddal dva jeho

poddané. 75 O dva roky později vymáhá jiné dvě pokuty, každou ve výši 25 kgč., a to
od jednoho

plzeňského

a jednoho žateckého

Přibíkových uprchlých poddaných.

76

měšťana. Důvodem

Pro nevelký majetek Jeníšků

ztráta každého poddaného znatelnou újmu. Jaká byla

sbíhání bohužel nevíme. Snad

přísná

přechovávání

Jednalo se tehdy celkem o čtyři osoby a další

dva útěky máme zaznamenané v roce 1617. 77
představovala

bylo

příčina

tohoto

ruka vrchnosti, ekonomický tlak a nebo zcela

osobní pohnutky poddaných.

NA Praha, Desky zemské menší (dále DZM) 27, fal. E 8.
Tamtéž, DZM 28, fal. B 5; H 3; O 29; O 30.
77 Tamtéž, DZM 53, fal. A 10 a E 9. O rok dříve utekli Přibíkovu mladšímu bratrovi Burianovi
JenÍškovi taktéž dva poddaní. Tamtéž, fal. E 7 a L 15.

75

76
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4. BOUŘLIVÁ LÉTA 1618-1623

4.1 Stavovské povstání

S koncem 16. století brala v Čechách za své idea vícevěří. Po dlouhých letech,
které uplynuly od formulace České konfese, se nekatoličtí stavové znovu politicky
spojili a pod nátlakem dosáhli vydání Rudolfova Majestátu na náboženskou svobodu.
Tento dokument, jenž svým obsahem

neměl

přišel

v okolních zemích obdoby, však

příliš pozdě. Katolická církev, která až do roku 1561 neměla v Čechách svého
představeného,

hlavně

arcibiskupa, se

díky

cílevědomému

postupu jezuitského

řádu

a papežských nunciů brzy uchytila v předních šlechtických rodinách. 78 Za nástup
katolických

radikálů

je

obecně

považován rok 1599. Tehdy se do

čela české

královské kanceláře dostal Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic. 79 Nepříliš početná, ale
přes počáteční

o to více vlivná katolická šlechta, dokázala

odpor stavovské obce

prosadit na český trůn arciknížete Ferdinanda Štýrského (1617).
Nespokojenost protestantských
jaře

roku 1618 jejich sjezdem v

velká skupina

pobouřených

v osobní hádku a
už

stačilo

jen

stavů

Karlově

s porušováním Majestátu, vyvrcholila na

koleji. 23.

nekatolíků.

okno a Jaroslav

se na Pražský hrad vydala

Jednání s místodržiteli

označení císařových zástupců

otevřít

května

Bořita

přerostlo

záhy

za rušitele obecného pokoje. Potom

z Martinic, Vilém Slavata z Chlumu

a sekretář Filip Fabricius skončili dole v hradním příkopu. 80
Ke

správě země

si povstalí stavové zvolili

třicetičlenné

direktorium a

začali

verbovat vojáky pro nadcházející střetnutí s habsburským táborem. Česká otázka se
na

čas

stala

průsečíkem

evropské politiky.

nového krále z řad protestantských

kurfiřtů

Dočasné

vojenské

úspěchy,

ani volba

však nezabránily posilování katolického

bloku. V roce 1620 zahájilo vojsko markýze Spinoly útok do Dolní Falce, saský

78 K tradičním katolickým rodům Pernštejnům, Rožmberkům, Lobkovicům se po konverzi přidali
Lichtenštejnové, Slavatové, Albrecht z Valdštejna aj.
79 Další "papeženci" obsadili důležitá místa ve zemském aparátu. Kryštof z Lobkovic se stal
nejvyšším hofmistrem, Václav Berka z Dubé, bratr arcibiskupa, povýšil na nejvyššího komorníka,
Adam ze Šternberka obdržel úřad zemského sudího, nejvyšším písařem zůstal Jan z Klenové. Josef
BOROVIČKA, Pád Želinského. Obsazení nejvyšších zemských úřadů v letech 1597-1599, ČČH 28,
1922 s. 277-304; Miloš POJAR, Jindřich Matyáš Thurn. Muž činu, Praha 1998, s. 47n.
80 Otázce defenestrace se podobně věnuje Josef PETRÁŇ, Staroměstská exekuce, Praha 1971; očima
současníků ji zachytil J. JANÁČEK (ed.) Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká. Od defenestrace k Bílé
hoře, Praha 1984.

16

kurfiřt

Jiří

Jan

vpadl do obojí Lužice a Slezska a

císařsko-ligistické

vojsko si z jihu

Čech razilo cestu k hlavnímu městu království. S ustupující stavovskou armádou

se střetlo v nevlídnou listopadovou
bitvy jen

dokončil

neděli

na

bělohorském

bojišti. Výsledek této

rozklad povstaleckého tábora a přinesl úplné

vítězství císaři,

který

ho beze zbytku VyuŽi1. 81
Změna

život.

Ještě

mocenských pozic v zemi
7.

května

značně

zkomplikovala i

Přibíkův

soukromý

1618 pomýšlí na svatbu s Marií Markétou Chanovskou

z Dlouhé Vsi, poručnicí Adama Přibíka Chanovského, dědice hradu a panství Rábí. 82
Tedy manželka jistě žádoucí. Její strýc Jindřich Chanovský působil v Úřadu desk
zemských a musel tedy Přibíka dobře znát. 83 Snad on, či dokonce samotný nejvyšší
písař, se za budoucího ženicha přimlouvá u nevěstiných opatrovníků. 84
Bouřlivé
přerušily.

události druhé poloviny téhož

Katolické vyznání

reprezentace a vedlo k jeho

předem

jistě

průvodem některých při

ze

země.

v očích nové politické
Nevíme, zda byl

průvodem

jako

direktorů

hanebně

nějaký zločinec

nebezpečenství

Přibík

v úřadovně desk zemských. Pokud

z pouhé závisti ke

mně,

pozdější

katolickému, mající

dskách zemských přísežných a jiných osob od povinnosti mé

dskách zemských jsem

nouzí a

května přítomen

Přibíka

však další jednání

zažil šok. Jakub Vilém Achlar, jeden z registrátorů, popsal svou

situaci takto: " ... od tehdejších

při

diskreditovalo

pozdějšímu vypovězení

Jeníšek onoho památného 23.
ano,

měsíce května

vyzdvižen a z nějakého

na Bílou

věž

veden a tam přes

domnění

s ohavným

devět nedělí

s velkou

hrdla mého udržován, o všecko všudy připraven a naposledy

d' k svyc
'h ven ze zemev vypovevden
v by I... ,,85
od manze lky alte
v

Následují vývoj událostí a
podrobněji

ihned po

rekonstruovat další

převratu

Společně

Příbíkovy

uchýlil na své

Jana Jeníška a nejvyššího

nedostatečná

písaře

dokumentace nám

kroky. S největší

svrčovecké

znemožňují

pravděpodobností

se

statky a odtud se v doprovodu bratra

Jana z Klenového a z Janovic odebral do exilu.

se uchýlili do sousedního bavorského knížectví a zde se na

tři

roky usadili

Z bohaté literatury ke vzniku a průběhu stavovského povstání např. Antonín GINDELY, Dějiny
českého povstání léta 1618 I-IV, Praha 1870-1880; Jaroslav ČECHURA, Zimní král aneb České

81

dobrodružství Fridricha Falckého, Praha 2004; František KAVKA, Zlatý věk Růží. Kus české historie
16. století, Praha 1993; Josef JANÁČEK, Valdštejn ajeho doba, Praha 1978.
82 M. KOLÁŘ, Chanovský, OSN 12, Praha 1897, s. 48.
83 Jindřich Chanovský z Dlouhé Vsi zastával v letech 1596-1599 místo menšího ingrosátora, poté
povýšil na menšího písaře (1599-1616), aby se konečně roku 1617 stal místosudím. P. BURDOVÁ,
Úřad, s. 331-347.
84 NA, SM, sign. G 96/3, kart. 840.
85 NA Praha, SM, sign. A 11/3, kart. 20.
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v biskupské rezidenci Pasově. 86 Během tří let se v tomto městečku objevila pestrá
paleta katolických utečenců z Čech. 87
Na
synů

březnovém sněmu

vlasti" a vedle jmen

roku 1619 byl mj. vyhotoven seznam

kancléře

Lobkovice, nejvyššího

písaře

"zpronevěřilých

Klenovského, tam

najdeme i menšího písaře Přibíka Jeníška. 88
Co

přimělo Přibíka

statky, nebo
misi

měl nějaký

nedokončil.

k návratu do

země

nevíme. Snad se jel podívat na své

konkrétní úkol od nejvyšších

úředníků. Ať

Spolu s vojenským doprovodem byl poblíž

tak,

Vodňan

či

tak, svou

zajat a poslán

do Prahy před direktorium. 89 Následujících pět měsíců strávil Přibík Jeníšek
ve vězení v Bílé věži na Pražském hradě. 90 Spolu s Bohuslavem Jiřím Krakovským
z Kolovrat, Vilémem z Klenového a z Janovic a knězem Severínem Vítkovským píší
7. ledna 1620 králi Fridrichovi Falckému žádost o propuštění.
svou špatnou hmotnou situaci a nebýt několika
již dávno by prý

trpěli

hladem.

Kvůli

dobrodinců

Vězňové

si

stěžují

na

z řad příbuzných a přátel,

jídlu museli dokonce prodat

část

svého

oblečení. 91 K propuštění asi vzápětí došlo a Přibík znovu odešel do Pasova, kde
vyčkával

další události. Ve své

pozdější

suplice

císaři běduje,

že své poslední

tři

zlaté řetězy věnoval na verbování vojska plukovníka Hýzrla z Chodů. 92
Mladší

Přibíkův

bratr, Burian Jeníšek,

zůstal během

katolík, respektoval stavovskou vládu i nového krále.
V roce 1619 se

zřejmě kvůli

Přesto

povstání v zemi.

Ač

se mu dostalo urážky.

strachu z armády ubytoval v Klatovech v domě Lukáše

Stodského. 93 Když ho jednoho dne uviděl vcházet dovnitř Jan Šebestián z Eberku,
začal

bušit na

dveře

a žádal

vpuštění dovnitř.

Poté, co byl odmítnut manželkou

ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Přibíka Jeníška z Újezda 1549-1653, fol. 140.
Otázka jejich zdejšího pobytu by jistě také stála za podrobnější prozkoumání.
88 Josef JANÁČEK Ced.), Pavel Skála ze Zhoře. Historie česká. Od defenestrace k Bílé hoře, Praha
1984, s. 128.
89 Vodňany obsadil v listopadu 1618 Mansfeld, ale po vítězné bitvě u Záblatí (10. 6. 1619) je dobyl
Buquoy pro císaře zpět. Udržel je však pouze do října, kdy padly opět do rukou Mansfeldovi. Zřejmě
v tomto mezidobí došlo k Přibíkovu zajetí plukovníkem Heřmanem Frenckem. Ze 4. ledna 1620 je
zachován list plukovníka Frencka místodržícím, v němž uvádí, že při dobytí Vodňan zajal pět
vznešených osob, které odeslal do Prahy. V. LÍVA, Ced.), Regestafondu Militare. Prameny k dějinám
třicetileté války I, Praha 1951, s. 48.
90 " .•. bin ich von dem rebellishen Volk gefangen, genommen nach Prag, den tyrannishen directoren
ubergeben, um den weisen Thurm gesezt und darinnen in fiinff Monath lang gefánglich sitzen
mussen ... " NA, SM, sign. G 96/9, kart. 840.
91 NA, Militare, inv. Č. 30. V listu datovaném 4. ledna 1620 žádá Karel Krakovský z Kolovrat nejvyšší
úředníky, aby propustili jeho bratra Bohuslava Jiřího a Viléma z Klenového, které vyručil z vězení, a
jimž bylo poručeno, aby až do dalšího rozhodnutí zůstali v domě Viléma ml. z Lobkovic. O Přibíkovi
zde zmínka není. Tamtéž.
92 NA Praha, SM, sign. G 96/9, kart. 840.
93 Vlastní dům si Burian v Klatovech koupil až roku 1624. J. VANČURA, Dějiny, s. 567.
86
87
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majitele Dorotou, vysypal na ženu hromadu urážek a pak
i Buriana.

94

chodě

po

náměstí

urážel

Ten dotyčného samozřejmě ihned zažaloval, ale celý spor se řešil až

v polovině 20. let

před

menším zemským soudem. Burian pohnal Jana z Eberku ze

slov hanlivých (šelma) a

třikrát

z nářku cti (zrádce, ze

země vypovězený,

z kurvy

syn).95 Do záležitosti se vložili i ostatní dva bratři a společně obvinili Jana, že urazil
jejich zesnulou matku Reginu (z kurvy syn).96 A aby těch žalob nebylo málo, přidala
se i Burianova manželka Ludmila Jeníšková, která tenkrát také všechno slyšela
a zažalovala Jana z Eberku ze slov hanlivých (kurva tuplovaná),

nářku

cti (kurva

tuplovaná) a dvakrát z nářku cti své matky Markéty Lehomské z Kladrubec (kurva
tuplovaná, kauzedlná).97 Jak celý
pravděpodobně

dopadl se mi zjistit nepodařilo,

spor

pohnaný zaplatit tučnou pokutu.

4.2 Královský prokurátor

Těsně

před

Přibíkovo

jméno vyskytne

na post krajských hejtmanů, které

císaři doporučoval

porážkou stavovských vojsk se

v seznamu vhodných

kandidátů

Vilém Slavata. Ti se měli ujímat majetku rebelů, jež obsadila císařská armáda. 98
Přibík

začátkem

Jeníšek se

s poselstvím od zemských
samotný

listopadu 1620 vypravil ke dvoru do

úředníků

císař. Přibík zároveň předal

pravděpodobností

dlících v

Pasově. Při

císařského

V sídelním císařově

městě

osobní audienci ho

přijal

panovníkovi svou osobní žádost, jež s největší

obsahovala prosbu o náhradu

ve Vídni účastnil i oslav

Vídně

utrpěných

škod. Možná, že se

triumfu na Bílé hoře.

se nejspíš objevila myšlenka dosadit Přibíka do role,

která mu jako Kainovo znamení vydržela po staletí. 15.

března

1621 obdržel titul

"procurator et accousator regius", tedy stal se královským prokurátorem
vytvořené exekuční

komisi. Jeho hlavním úkolem bylo shromáždit

důkazy

při

viny

94 Prý volal: "Pusť mě tam, kurvo tuplovaná, nechceš mě pustiti, dobrého poctivého člověka stavu
panského a toho šelmu, zrádce, Buriana JenÍška z země vypověděného jsi k sobě přijala." NA Praha,
DZM 53, fol. 014; DZM 54, fol. D 15.
95 Tamtéž.
96 Tamtéž, fol. D 17.
97 Tamtéž, fol. E 15.
98 Tomáš V. BÍLEK, Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 I, Praha 1882, s. XIX.
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rebelů

stavovských

a sestavit z nich obžalovací SpISy. K tomu se brzy

přidalo

zastupování krále proti věřitelům odsouzených, zběhlých a zemřelých povstalců. 99
Mimořádnému

předsedal

soudnímu tribunálu

kníže Karel z Lichtenštejna

a přiděleni mu byli: Adam ml. z Valdštejna, Fridrich z Talmberka, Kryštof Vratislav
z Mitrovic,

říšští

Wenzel a

apelační

dvorští radové Wolf Laminger z Albenreuthu, Otto Melander, Jan
radové Melchior Gniess z Kobachu, Václav z Fliessenpachu,

Daniel Kapr z Kapršteina a dolnorakouští radové Kašpar Schwab a Pavel z Ello.
Společně

zkoumali vinu obžalovaných, mimo jiné také z výpovědních

o 236 otázkách, které sestavil dr. Otto Melandr. Bylo to
provinění rebelů

protože

"dostatečně

byla

veřejně

opatření

protokolů

spíše formální,
třeba

známa" a nebylo

je

dokazovat. 100
První zatýkání

podezřelých začalo

již v prosinci 1620, ale Lichtenštejn s ním

příliš nespěchal. 101 Ti "vůdcové povstání", kteří neodešli společně se "zimním

králem" Fridrichem do Slezska a zůstali v Čechách, se spoléhali na záruky
bavorského knížete Maxmiliána a na milost
na

přísném

k ráznějším

Panovník a jeho okolí však trvali

potrestání neposlušných poddaných a popohnali knížete Lichtenštejna
činům.

přes Drážďany,

k odplatě a

císaře.

Seznam osob

určených

k zatčení se do Prahy dostal sice oklikou
nezměnilo. Vítězové přistoupili

ale na celkové situaci to nic

vězení

v Bílé

věži,

na

Staroměstské

a

Novoměstské

radnici se

utěšeně

plnila. Jiné osoby měly povinnost zdržovat se ve svých domech.
29.

března

majestátu a
Týkaly se

1621 bylo zadrženým

začaly

výslechy

zběhlých rebelů

jednotlivců.

přečteno

obvinění

z urážky

První rozsudky padly

císařského

několik

dní poté.

a musely být vykonány pouze symbolicky. Celkem šest

tabulek se 30 jmény přibil kat na pražskou šibenici. l02 Vyjmenovaní propadli hrdlem,
ctí a statky.
Památka rebelů zemřelých v průběhu povstání (Petra ze Švamberka, Linharta
Colony z Felsu, Albrechta Jana
veřejně

Smiřického, Oldřicha

prokleta a jejich majetek, k veliké nelibosti

Vchynského a dalších) byla
dědiců,

propadl královské

komoře. 103

O práci exekuční komise tamtéž, s. XXXIV.
Jan TENORA, Soud nad účastníky povstání v Praze 1621, Hlídka 38,1928, s. 295.
101 Mezi prvními zadrženými byl např. dr. Jan Jesenius. T. BÍLEK, Dějiny, s. XXIX.
102 Z těch nejznámějších odsouzených např.: Václav Vilém z Roupova, Jindřich Matyáš Thurn,
Bohuchval Berka z Dubé, Adam Lokšan z Lokšan.
103 Tamtéž, s. XXXIX.
99

100
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Ovšem už v tomto okamžiku se ohlásili první
odsouzených a žádali

finanční či

majetkové vyrovnání. Z

věřitelé

a manželky po

císařova příkazu

byly tyto

stížnosti prozatím shromažďovány u královského prokurátora.
Výslechy

vězňů

podle sestavených

protokolů začaly

3. dubna a odhalovaly

míru provinění jednotlivých OSOb.104 Poklidný průběh procesu narušila tragická smrt
Martina Fruweina z Podolí,105 který 7. června vyskočil z Bílé věže do hradního
příkopu

a exekuce musela být vykonána na jeho mrtvém

těle.

Návrhy

rozsudků

putovaly do Vídně, kde je přezkoumala další komise a navrhla některé úpravy.106
19.

června předvolali komisaři

do soudní

síně

všechny obžalované. Prokurátor Jeníšek každému
a německy) a žádal spravedlivý soudní nález,
exekuční komisaře

odpověděl,

českou kanceláří

v místnosti nad

jednotlivě přečetl

načež

(česky

žalobu

mu dr. Otto Melander za

že rozsudky jsou již hotovy a

vzápětí

budou

zveřejněny.

Celkem padlo 45

trestů

smrti. Milost a

změnu

trestu (na doživotní

vězení)

obdrželi Vilém st. Popel z Lobkovic, Pavel z Říčan, Jan Vostrovec z Vlašimi, Václav
Šťastný Pětipeský z Chyš, dr. Matyáš Borbonius a i jiné osoby zůstaly zachovány

na hrdle. Ze zbylých 29

odsouzenců

dostali milost

ještě

Eliáš st. Rozýn a

přímo

naděje,

marně.

na popravišti Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu.
Ostatní si

ještě

Na rozhodnutí nic

nezměnila

Lichtenštejna, která se
Následující den

do poslední chvíle uchovávali špetku
ani deputace manželek,

uskutečnila

zemřelo

na

20.

června

staroměstském

dětí

přátel

a

ale

u knížete

1620. Od exekuce již nešlo ustoupit.

popravišti 27

"českých pánů."

Další

odsouzení byli vypovězeni ze země a jeden přibit za jazyk k šibenici. 107 Pomyslnou
tečku

za krvavým divadlem

učinilo veřejné

prohlášení z 28.

června,

že statky

popravených a ze země uprchlých rebelů se ujímají k ruce císaře. 108

104 Do současné doby se dochovalo pouze šest výpovědí direktorů: Bohuslava z Michalovic, Martina
Pruweina, Pavla z Říčan, Kašpara Kaplíře ze Sulevic, Jindřicha Otty z Losu a Václava Šťastného
Pětipeského. NA Praha, SM, sign. K 11138, kart. 1074.
105 Martin Pruwein z Podolí (+1621), direktor za městský stav a poté hofrychtéř královských měst.
K jeho osudům Lenka KOBROV Á, Martin Pruwein, bakalářská práce FF UK, Praha 2006.
106 T. BÍLEK, Dějiny, s. XL Vn.
107 Pořadí i způsob popravy podrobně zachycují J. PETRÁŇ, Staroměstská exekuce, Praha 1971; Josef
TIEGE, Poprava na staroměstském lynku v Praze 21. června r. 1621, Praha 1904; J. TENORA, Soud
nad účastníky povstání v Praze 1621, Hlídka 38,1928, s. 538-541.
108 T. BÍLEK, Dějiny, s. LlX.
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Jak se cítil královský prokurátor, když z tribuny sledoval popravy svých
věznitelů a do jisté míry i politických rivalů?109 Pociťoval zadostiučinění, nebo snad

lítost?

Ať

tak,

či

tak, na likvidaci této opozice se sám podílel a výrazně si tím hmotně

pomohl. Do budoucna se,

stejně

restaurace poměrů, a proto

ochotně

4.3

Konfiskační

jako ostatní jemu podobní, musel obával možné
plnil císařovy rozkazy.

komise

Staroměstskou

exekucí

prokurátora, ale již 8.

září

Přibíku

vypršel

1621 složil

Jeníškovi

přísahu řádného

mandát

zvláštního

králova právního zástupce

a nahradil tak Adama Rýzmberského z Janovic. 11o
Na

doporučení

svých

rádců

upustil Ferdinand II. od dalšího trestání na hrdle

a požadoval zabavení nemovitého i movitého majetku
konfiskační

komise

vytvořená

rebelů.

K tomu

měla

sloužit

v lednu 1622 ve složení: Karel z Lichtenštejna, Adam

ml. z Valdštejna, Fridrich z Talmberka, Sezima z Vrtby, Vilém ml. z Lobkovic, Volf

llburk z Vřesovic a

někteří doktoři

Jeníšek, kdo hledá

důkazy

práv a

apelační

Přibík

radové. Znovu je to

viny a vypracovává žaloby na

"zpronevěřilé

syny

vlasti" .111
Podle generálního pardonu,
souvisejících

nařízeních

veřejně

se všichni provinilí

a pořídit soupis veškerého majetku.
manipulovat, aby nevznikly
rozhodla o závažnosti

vyhlášeného 7.

nějaké

provinění

Zároveň

měli

1622, a dalších

sami vyznat ze svých

hříchů

jim bylo zakázáno se statky jakkoli

škody. Komise pak na

a o výši

května

vyměřené

základě

žalob a

pokuty. Pokud její

svědectví

závěry císař

Na březnickém zámku můžeme spatřit rozměrný obraz s výjevy ze staroměstské popravy, který si
Jeníšek nechal vymalovat.
110 Přísaha se určitě příliš nelišila od pozdějšího znění: " ... na interesse VKM věrně a bedlivě pozor
dáti a beze všeho ušetření osob, právo a spravedlnost VKM fedrovati, a vedle tohoto Obnoveného
královského Zřízení Zemského ve všech jejich i jednom každém nařízení, artikulích, klauzulích a
znění jeho věrně říditi, jako také tajnosti VKM i v radách zachovati a k ničemu jinému pohnauti se
nedati, a to ani pro přízeň ani pro nepřízeň, bázeň, přátelství ani nepřátelství, ani pro kterou jinou věc,
jak by ta koliv jmenována býti mohla, vše věrně a upřímně." Hermenegild JIREČEK (ed.), Obnovené
Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, Praha 1888, čl. A 49, s. 62.
111 Údaje o rozsahu konfiskací opírám převážně o knihu T. BÍLKA, Dějiny konfiskací v Čechách po
roce 1618 I-II, Praha 1882-1883; nad dílčími otázkami konfiskací se zamýšlí Tomáš KNOZ, Finanční
aspekty pobělohorských konfiskací, ČČH 100,2002, Č. 4, s. 774-814. Místo královského prokurátora
v úředním aparátu českého království popisuje J. DŘÍMAL, Královský prokurátor a jeho úřad do
roku 1745, SAP 19,1969, s. 348-385.
109

Přibík
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schválil, byly formou rozsudku zaprotokolovány,
' od souzenym.
,112
dodany
Kopiář

veřejně

vyhlášeny a v OpISU

žalob pod zavádějícím názvem "Paměti strany rebelie z r. 1618" je dnes

uložen v Okresním archivu v Jindřichově Hradci. 113 Celkem zaznamenává 289 žalob
vypracovaných v období od 11. července až do 11. srpna roku 1622. 114 Nevíme
bohužel,

měl-li Přibík

Jeníšek k dispozici

nějaké

pomocné síly (snad

písaře), neboť

je nepravděpodobné, že by celou práci vykonal sám. 115
Úvodní slova každého obžalovacího spisu zní: "Osvícené kníže a pane, pane
můj

milostivý,

nařízeným

před

Vaší K. M. jakožto plnomocným JMC v království

místodržícím, na

místě

N. N." Následuje výčet příslušných
Při shromažďování důkazů
provinilců,

se

a k ruce JMC, jakožto krále

českém

českého, obviňuji

provinění.

viny, mohl prokurátor vycházet z vlastních vyznání

tedy z jakéhosi udání vlastní osoby, ale ne všichni byli ochotni

dobrovolně očerňovat,

a proto

přišly

osob a nakonec i písemné prameny. Prokurátor
kvaterny desk zemských i ostatní

úřední

pod dokumenty vzešlými z kanceláře

výpovědi (svědomí) hodnověrných

ke slovu

knihy

(příp.
či

direktorů.

jiní delegovaní lidé) procházel

spisový materiál, hledal podpisy
Práci mu v tomto

směru značně

usnadnil Benjamin Fruwein, který vítězům předal mnohé materiály.116
Za

nejběžnější provinění

svolaných

sněmech,

se považovala spolupráce s rebely,

odvádění

berní

a

kontribucí

účast

direktorům,

na

neřádně

mustrování

a vystrojování vojska, zavržení Ferdinanda II. Habsburského a hlasování pro
Fridricha Falckého
trůnu.

či

Rozsah a míra

přítomnost

na

zvolení jeho nejstaršího syna
provinění

květnovém

Jindřicha

Fridricha za

se ovšem u každého jednotlivce

sjezdu strany podobojí v Karolinu a

měnily.

čekance

Vinou byla

samozřejmě účast

na

defenestraci. 1l7 Přitěžujícím skutkem byly výjezdy za hranice a domlouvání

Ty osoby, které se před komisaře vůbec nedostavily, ztratily majetek automaticky. T. BÍLEK,
s. LXVn.
113 SOkA Jindřichův Hradec, Archiv města Jindřichův Hradec, inv. č. 71, kn. 2, Paměti strany rebelie
z r. 1618 (dále SOkA Jindřichův Hradec, AMJH, inv. č. 71, Paměti).
114 Datace je ovšem dopsána dodatečně.
115 Dle rozsahu konfiskací, jak ho uvádí T. Bílek, je zřejmé, že existovaly i další kopiáře žalob.
116 Benjamin Fruwein, bratr Martina Fruweina, sekretář stavovského direktoria, povýšen do rytířského
stavu Fridrichem Falckým. Odsouzen ke ztrátě hrdla, cti a majetku. Později byl omilostněn (vydal
císaři písemnosti z direktorské kanceláře) a dosáhl hodnosti místosudího království Českého.
117 Jejím aktivním účastníkem byl např. Jan Litvín z Říčan, který dle žaloby mimo jiné: "Nejvyššímu
panu purkrabímu pražskému, potom i panu Jaroslavovi Bořitovi, již nyní hraběti z Martinic,
purkraběti karlštejnskému, ručnici krátkou k boku přikládal, až i toho nejnešlechetnějšího a
nejohavnějšího skutku, vyvržení dvauch JMe místodržících a jednoho sekretáře kanceláře české,
112

Dějiny,

23

se s nepřáteli, nebo naopak vymlouvání císařových přátel. l18 Také rozšiřování
falešných zpráv patřilo mezi stíhatelné přečiny.ll9 Před vyšetřující komisí se ocitli
i ti,

kteří

spravovali duchovní statky nebo majetky uprchlých katolíků.

Celé spektrum

zločinů

zemské hotovosti, najímání
direktoria,

zabraňování

proti

císaři

nalezneme v oblasti vojenské. Svolávání

žoldnéřského

lidu, jednání s plukovníky z pověření

císařovým

verbování

zmocněncům,

zásobování vojska

pohybů císařských

armád, účast na taženích
(zejména k Vídni), povzbuzování vojáků ke statečnému odporu. 120

proviantem a municí, sledování

Mezi

prošetřovanými

1619 podepsal

osobami se ocitl i

konfederační

Přibíkův

bratr Burian Jeníšek. V roce

smlouvu, souhlasil se zavržením Ferdinanda II.

a s volbou "zimního krále". Na

přímluvu

svého vlivného sourozence však byl

obvinění zproštěn a zaplatil pouze pokutu 100 zl.121
Konfiskační

komise

ukončila

musela být znovu obnovena,

svou

neboť

činnost

mnoho

k 3.

říjnu

případů ještě

1623, ale o rok
nebylo

později

uzavřeno. Přibík

Jeníšek už se jí ale neúčastnil.
Podle T. Bílka odsoudila

konfiskační

komise celkem 680 osob, z toho 166 ke

ztrátě veškerého jmění a 112 k manství. 122 Na druhou stranu mnoho lidí pro skrovný

nebo žádný majetek osvobodila a 518 většinou katolických osob zbavila pokuty.123
Navíc

neměly

utekly ze

být vyhlašovány rozsudky nad ženami, které samy nebo s manžely

země

a "nepostavily" se

před

komisaře,

ani nad vdovami, které

vystrojovaly vojsko a platily kontribuce. 124

z okna do hlubokých příkopů přítomen byl a skutečně vyhazovati napomáhal." SOkA Jindřichův
Hradec, AMJH, inv. č. 71, Paměti, s. lO. (Užíván novodobé stránkování.)
118 Např. Volf Solhaus z Solhausu navazoval styky s protestantskou Unií v Heilbronu a Petr Pěšík
z Komárova působil v Bavorsku, kde se na počátku povstání pokoušel udržet knížete Maxmiliána
v neutralitě. Tamtéž, s. 4, 7. Oba přišli o veškerý majetek, odešli ze země a vrátili se při saském vpádu
v roce 1631. Frýdlantská komise rozsudky potvrdila. T. BÍLEK, Dějiny, s. 523,424.
119 Petr Pěšík "novinami, v kterých o síle a pomoci, které direktoři očekávají, též o nalezeném pokladu
vypisuje, mnohé od věrnosti JMe odvedl." Diviš Markvart z Hrádku zase tvrdil Plzeňským, že České
Budějovice jsou už v rukou stavů a tím zviklal některé měšťany ve věrnosti. SOkA Jindřichův Hradec,
AMJH, inv. Č. 71, Paměti, s. 7, 13.
120 Jan nejst. z Říčan "po rynku chodě měšťany tuze, aby se srdnatě bránili a se nepodávali,
napomínal." Tamtéž, s. 19.
121 Tyto pokuty, vybrané od katolických účastníků povstání, měly sloužit k založení "collegia
nobilium", v němž by se vychovávali nemajetní šlechtičtí synkové. T. BÍLEK, Dějiny, s. 217.
122 K manství byly většinou odsouzeny osoby postižené konfiskací 1/5 statků. Majetek jim zůstal tedy
zachován, ale držba dědičná se změnila v lenní.
123 Katoličtí rebelové byli v letech 1628-1631 obesláni před komisi "tractationis de pio opere". Viz T.
BÍLEK, Dějiny, s. LXXXVII.
124 Tamtéž, s. LXXXIIn.
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Z titulu funkce královského prokurátora působil Přibík Jeníšek z Újezda od
července

roku 1621 jako ochránce

nároků

měla prošetřit oprávněnost dluhů

která

Každý

věřitel

panovníka při

a revizní komisi,

a pohledávek na konfiskovaných statcích.

se musel v šesti týdnech (patent z 30.

listopadu 1622) dostavit

likvidační

před komisaře

července

1621, opakovaný 26.

do Zeleného pokoje na Pražském

hradě

a ohlásit tam své nároky, jinak hrozilo jejich propadnutí. Členové této komise byli:
Sezima z Vrtby, Oldřich Beřkovský z Šebířova, Humprecht st. Černín z Chudenic,
Jiří ml. Mitrovský z Nemyšle a Václav Viduna Obytecký z Obytec. 125 Protože však

jmenovaní

komisaři

nevykonávali svou práci

svědomitě, dočkali

se v srpnu 1623

propuštění a na jejich místa nastoupili jiní. 126 Do konce roku 1626 bylo věřitelům
přisouzeno něco přes

1,8 milionu kgm., ale

česká

komora

neměla

dostatek

peněz

na jejich úhradu, a tak se placení protáhlo na dlouhá desetiletí. 127
Kromě shromažďování

všechny dluhy
osobě

to

připadlé

vyříditi,

a tak

pohledávek,

měl Přibík

Jeníšek za úkol vyupomínat

v konfiskacích

císaři,

Z potřeby ještě

jiná osoba k tomu obrána býti musela." Pro

ale

"poněvadž jest

nebylo možné jedné

tohoto svého pomocníka žádal prokurátor odměnu 6 kgČ. 128
V červnu 1623

vystřídal Přibíka

Jeníška v

úřadu

královského prokurátora

Václav Viduna Obytecký a on sám se stal karlštejnským purkrabím za

rytířský

stav. 129 Jeho kolegou z panského stavu byl prezident apelačního soudu Fridrich
z Talberka. 13o Z listopadu

téhož

roku je známa

žádost hradních

správců

místodržícímu Lichtenštejnovi o vyslání 100 knechtů jako hradní posádky.131 Ke
Karlštejnu

přináležející

manové by prý k obraně

nestačili.

Dodatkem tohoto listu je

druhá žádost, aby vyslané vojáky vybavila municí pražská zbrojnice a jídlem
proviantní skladiště tamtéž, neboť nevelké hradní důchody k tomu nedostačují. 132

Tamtéž, s. LXXXIX. Měšťané měli svou vlastní komisi.
Tamtéž, s. Xc. Mimo jiné nedodržovali nařízení o každodenním zasedánÍ.
127 Tamtéž, s. XCII. Pohledávky měli původně zaplatit noví majitelé statků, ti si však často z kupní
sumy srazili své vlastní pohledávky za českou komorou, a tak odkázali věřitele k císařské pokladně.
Srov. T. KNOZ, Finanční aspekty, s. 782n.
128 NA Praha, SM, sign. C 215 C 1/2, kart. 356.
129 Dochoval se tištěný text přísahy karlštejnských manů s dopsaným jménem Přibíka Jeníška. SOA
Praha, Vs Březnice, inv. Č. 13, kart. 1.
130 Fridrich z Talmberka (+1643),1628-38 nejvyšší komorník, 1638-43 nejvyšší hofmistr. Jeho sestru
Lidmilu Kateřinu si roku 1623 vzal Přibík Jeníšek za manželku.
131 V. LÍVA (ed.), Regestafondu Militare, Praha 1951, s. 474.
132 Přitom v předbělohorské době patřil úřad karlštejnského purkrabí k nejvýnosnějším a o jeho
obsazení se vedly spory. Sesazení Jindřicha Matyáše Thurna z tohoto postu, resp. jeho povýšení (!) do
hodnosti dvorského sudího, bylo bráno jako újma. M. POJAR, Jindřich Matyáš Thurn. Muž činu,
Praha 1998, s. 80.
125
126
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Oba karlštejnští purkrabí a Vilém ml. z Lobkovic figurovali i v kontrole desk
zemských. Dle

císařova

patentu totiž všechny zápisy

učiněné

v průběhu povstání

měly být důkladně prověřeny, ty závadné prohlášeny za neplatné a vymazány.133

Svou roli zde zřejmě sehrála předchozí Přibíkova praxe v Úřadu desk zemských.

V letech

1623-1624 se s Přibíkovým jménem setkáváme velmi

v kvaternech desk zemských. Vystupuje zde jako
prodeji konfiskovaných

statků,

často

Lichtenštejnův zmocněnec při

nebo jako relátor k deskám

při

vkladu trhových

smluv. 134
Výčet úkolů,

využili

příhodné

které

z Vrtby a

Většině

města.

Přibíka

jinověrcům

Jeníšek tehdy plnil,

uzavřeme

tímto. Roku 1622

situace pražští židovští starší a obrátili se na knížete Lichtenštejna

s prosbou o postoupení
židovského

Přibík

některých

opuštěných

křesťanských

Místodržitel vyslal "do ulic" Starého

Jeníška,

prodat.

židovských

kteří měli

Závěry

svého

Města

domů

v blízkosti

pražského Sezimu

zvážit, jaké domy lze bez poškození

šetření

požadavků vyhověli,

poslali Lichtenštejnovi v čevnu 1623.
což se neobešlo bez

nářků

a stížností

staroměstské rady. 135

NA Praha, SM, sign. C 215 Cl/I, kart. 356.
NA Praha, DZV, zejména kvaterny 141 a 292.
135 J. ČELAKOVSKÝ (ed.) Codexjuris municipalis regni Bohemiae I, Praha 1886, s. 538.
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134
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křesťanů

5. PODKOMOŘÍ KRÁLOVSKÝCH MĚST

5.1 Historie úřadu

Přibíkova

Velice významnou a nejlépe zdokumentovanou kapitolu

života

představovalo jeho působení v úřadu podkomořího královských měst. Uó
Počátky

vybavování

tohoto

královskými

pravomoci, se
vlády

úřadu

měla

Přemysla

spadají do období vzniku
Města,

privilegii.

podřízeným úředníkem

funkce

podkomoří

plynoucí. Díky vymezování

působnosti

příjmů. Podkomoří

panování Karla IV. byl

byl za

Odtud pochází i pojmenování

měst

jednotlivých

z vlivu komorníka a pod jeho pravomoc se
době

samosprávné

(subcamerarius). V následujících letech se

jakýmsi dohlížitelem nad zakládáním nových

V

různé

královského komorníka, který měl

statků.

na starosti správu veškerých královských

osad a jejich

získávající

stát dalším zdrojem panovníkových

Otakara 1.

městských

a spravoval
úřadů

kromě měst

podkomořímu přidán

podkomoří
příjmy

stal

z nich

se nakonec vymanil

dostaly i klášterní statky.

pomocník -

hofrychtéř,

který

zastával soudní agendu.
Během

měst

husitských

postavila Praha a

Silné postavení
podkomořím

měst

bouří,

kdy královská správa

přivlastnila

dočasně

zanikla, se do

čela

si právo obnovovat konšele v ostatních obcích.

se v následujících letech projevovalo mimo jiné tím, že

byl zpravidla jmenován významný

měšťan. Změna

nastala až koncem

15. století, kdy naplno propukly boje šlechty a měst o politické i

hospodářské

výsady.137 Vladislavské zřízení zemské potvrdilo zařazení podkomořství mezi
zemské úřady a nadále mělo být obsazováno osobou z vladyckého
S nástupem Ferdinanda 1. Habsburského na
centralizaci ovládaných zemí, jež

měla

být

český trůn

prováděna

(rytířského)

stavu.

je spojena snaha po

z ústředních dvorských

úřadů. 138 V oblasti finanční plnila tuto úlohu dvorská komora a jí podřízené komory

zemské. 139 Česká komora se tak stala vrchním orgánem spravujícím zemské peníze.

136 Podrobnou historii podkomořského úřadu sepsal Jaroslav ČELAKOVSKÝ, Úřad podkomořský
v Čechách, ČČM 51,1877, s. 3-31,239-271,437-458,557-580; ČČM 52,1878, s. 14-43.
137 J. FRANCEK, 24. 10. 1517 Svatováclavská smlouva. Urození versus neurození, Praha 2006.
138 Z. HLEDÍKOVÁ - J. JANÁK - J. DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích, Praha 2005.
139 K české komoře Václav PEŠÁK, Dějiny královské české komory od roku 1527, Sborník AMV 3,
Praha 1930.
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podkomoří

Také

města začala

Královská
součást

jí musel

každoročně předkládat vyúčtování městských

být panovníkem a vyššími stavy chápána jednoduše jako

královské komory a tedy snadný zdroj

pokladny.

Přesto

dávek.

bylo postavení královského

příjmů

města

vlády Rudolfa n. se některé poddanské obce za určitý
jistě

zbožím. Nemalou roli zde

šlechtických vrchností. Takovými

sehrála
městy

do stále prázdné habsburské

natolik lákavé, že zejména za
finanční

hospodářská

obnos staly korunním

konkurence ze strany

byly Rokycany, Rakovník,

Pelhřimov,

Hradčany, Mladá Boleslava Prachatice. 140

V průběhu 16. století dochází také k pokusům o kodifikaci
které vrcholí v zákoníku Práva

městská

království českého

městského

(vytištěn

koncipování se hlavní měrou podílel mistr Pavel Kristián z Koldína,
Města

Počátkem

pražského.

17. století se platnost zákoníku

práva,

1579). Na jeho
kancléř

Nového

podařilo

prosadit

výrazně

projevila

v celých Čechách a koncem téhož století i na Moravě. 141
Radikalizace náboženských

poměrů

na počátku 17. století se

i ve městech. Královský podkomoří Purkhart Točník z Křimic 142 se snažil dosadit do
obecních rad co nejvíce
kanceláře,

katolíků.

která si takto

Nebyl to jeho nápad, ale

přivlastňovala

právo

libovolně

cílevědomý

dosazovat

postup

české

členy městské

samosprávy.

5.2 Města za povstání

Snahy

měst

najít proti rozhodnému postupu nejvyšších zemských

spojence mezi nekatolickou šlechtou narážely na
Rozdílnost stavovská byla
královská

města

nekatolických

silnější

než konfesijní

spřízněnost.

vstupovala do stavovského povstání

stavů

v Karlově koleji 21.

Zastoupení jednotlivých

stavů

června

nepřekonatelné

úředníků
překážky.

Není proto divu, že

váhavě.

Na

shromáždění

1618 přišlo jen málo jejich vyslanců.

v nejvyšším výkonném orgánu, direktoriu, bylo sice

paritní, ale zájmy měst hájili především měšťané delegovaní na jednotlivé sněmy.
S rozšiřujícími se válečnými operacemi
vyšší stavy

břímě mimořádných

berní

či

vzrůstala potřeba

hotových

peněz.

Oba

vyšší kontribuce rády vkládaly na bedra

Nový Bydžov se připojil k věnné zástavě královny. J. ČELAKOVSKÝ, Úřad, s. 437n.
K. MALÝ a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 1999, s. 89n.
142 Podkomořím od roku 1601
140

141
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městských

obcí. I s touto realitou by se bývala
splněním

vykoupena

některých

měšťanských

města

sžila, kdyby byla bývala

požadavků

(např.

odstraněním

pražských hejtmanů). Spory na sněmech v letech 1619-1620 tak jen dále rozleptávaly
nepevnou jednotu protihabsburské opozice. Ojedinělé snahy Jáchyma Ondřeje Šlika
sjednotit stanoviska jednotlivých
rytířstva.

143

úvěrech

o

narážely na odmítavé stanovisko

bohatých

měst

o

měšťanů

finanční

nebo jinou angažovanost v povstání.

či

povstaleckému vedení není mnoho.

králi

učinit

Stejnou výtku bychom však mohli
či

evangelické

šlechtě

i samotným

jako celku. "Investovat" peníze do

císaři, nechtěl téměř

vzpoura proti

nikdo.

Ještě před

postupujícímu
pohrůžkami

císařsko-ligistickému

(Louny),

potlačení

či

vůdcům

potápějící

povstání,

se lodi zvané

zdrcující (spíše psychickou, než

vojenskou) porážkou stavovské armády na Bílé hoře se

Po

většiny

Se zhoršující se vojensko-politickou situací stavů v druhé polovině roku

1620 klesal již tak malý zájem
Dokladů

stavů

některá města

sama vzdávala

vojsku (Sušice), jiná k tomu byla donucena

dokonce vypálením (Písek, Prachatice).

stavovského povstání spravoval zemi kníže Karel z Lichtenštejna

a jím jmenovaní komisaři. l44 Předchozí podkomoří Purhkart Točník nebyl kvůli své
vzbouřeneckého

toleranci

režimu znovu instalován, jeho nástupce jmenovaný

Fridrichem Falckým, Prokop
Jindřich

Otta z Losu,

Dvořecký

z Olbramovic,

stejně

podkomoří věnných měst, skončili svůj

jako jeho kolega
staroměstském

život na

Dohlížiteli nad městy se stali komisaři Heřman Černín z Chudenic

popravišti.

(hejtman Starého

Města

pražského), Adam Rýzmberský z Janovic (královský

prokurátor) a Václav Magrle.
Dle

císařova

jednotlivých

nařízení

měšťanů či

z 26.

července

1621

měla

být

celých obcí na "ohavné rebelii" a

prošetřena

vyměřeny

vma

pokuty.

Trestání městského stavu bylo opravdu přísné, všechna královská města (s výjimkou
Budějovic

a

Plzně)

ztratila veškerý

svůj

pozemkový majetek i právo disponovat

městskými důchody. Úřad podkomořího obsadil král až v květnu 1623 Kryštofem

Vratislavem z Mitrovic. O necelý rok později jej povýšil na nejvyššího
Nikdo z výše jmenovaných
neklidných

správců

poměrů přivést městskou

opravdu bylo proveditelné. Ve

nemohl v tak krátkém

písaře.

čase

a za tak

správu ke stabilizaci. Otázkou je, zda to

městech

ležely vojenské posádky, které obyvatele

J. JANÁČEK Ced.), Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká, s. 163n.
Restituci zemské správy do rukou katolíků podrobně vylíčil Miloslav VOLF, Obnovení nejvyšších
zemských úřadů po Bílé hoře, SAP 27,1977, s. 3-52.
143

144

29

nutily k placení kontribucí, 145 císařská pokladna vyžadovala stále vyšší daně,
nekatolíci, zbavovaní postavení a majetku,
Ne všechna královská
Město

města

v zemi

opouštěli
patřila

zemi. Zadlužení rostlo.

pod pravomoc

podkomořího.

pražské se z jeho moci vymanilo již za Jana Lucemburského, Nové

pražské následovalo

během

Město

husitských válek. Zvláštní postavení zaujímala také

Kutná Hora, která spadala přímo pod krále. Navíc zde v horních
mincmistr. Stranou

Staré

působnosti podkomořího

se

dříve

ocitla i

věcech

města

rozhodoval

Loket a Karlovy

Vary. Rovněž "katolické bašty" České Budějovice a Plzeň 146 byly spravovány
králem jmenovanými

komisaři.

Naposledy si privilegované postavení vymohla Malá

Strana, kam podkomoří přestal zajíždět od roku 1628. 147
Některá
držitelů
Stříbra,

královská

města skončila

po porážce povstání v rukou zástavních

a trvalo desetiletí, než se vykoupila, pokud k tomu
Písku,

Vodňan,

vůbec

došlo. To je případ

Týna n. Vltavou, Prachatic a Slaného. Naopak mezi

královská města povýšil Německý Brod.
Pod

Přibíkovu bezprostřední

správu spadalo na

počátku

jeho

působení

22

královských obcí: Beroun, Čáslav, Český Brod, Domažlice, Vrchní město Hradčany,
Kadaň,

Klatovy, Kolín,

Kouřim, Litoměřice,

Louny, Menší

Město

pražské, Mladá

Boleslav, Most, Nymburk, Pelhřimov, Rakovník, Rokycany, Sušice, Tábor, Ústí nad
Labem a Žatec.

5.3 Nástup Přibíka JenÍška do funkce podkomořího

Pramenným východiskem pro tuto kapitolu budou dva rukopisy týkající se
podkomořských

obnovy

záležitostí. Prvním jsou tzv. Registra

městských

rad v královských

městech

podkomořská,

zachycující

vobdobí 1624-1636, uložená v 1.

oddělení Národního archivu v Praze. 148 Jejich rozbor provedl v poslední době Marek
Ďurčanský. 149

145 V roce 1624 měl Přibík u zámožných měšťanů v plzeňském kraji obstarat půjčku na výplatu
saského pluku. V. LÍV A (ed.), Regestafondu Militare III, s. 710.
146 Plzeňští obdrželi privilegium, jímž byli vyňati z pravomoci podkomořího 7. srpna 1627, ale ani
v předchozím období zde podkomoří rady neobnovoval. J. ČELAKOVSKÝ, Úřad, s. 563.
147 Tamtéž.
148 NA Praha, PKÚ, inv. č. 3, Registra podkomořská království Českého (dále Registra podkomořská).
149 Marek ĎURČANSKÝ, Obnovování městských rad v českých královských městech v letech 16241636, Documenta Pragensia 21, 2002, s. 93-101.
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Druhým rukopisem je Kopiář Přibíka Jeníška z Újezda, podkomořího
království Českého 1624-1640, který se nachází v Archivu Národního muzea. 150
Tento pramen obsahuje listy odeslané
soukromým osobám. Jde o

podkomořím

prvořadý

do královských

pramen pro poznání

měst

i

některým

Přibíkovy

praxe

v podkomořském úřadu.
V kopiáře je opsáno 270 listů 151 adresovaných většinou královským městům. 152
Pouze v jediném případě není odesilatelem podkomoří. 153 Četnost expedovaných
listů

je v čase velmi

proměnlivá,

zatímco v roce 1625 evidujeme pouhé

v roce 1638 stoupl jejich počet na 38.

tři

dopisy,

154

Počet listů podkomořího

odeslaných letech 1625-1640

38

40
33

35

31

30
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22

21
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15
10
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o
1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 16341635 1636 1637 1638 1639 1640

Graf č. 1 Počet listů

podkomořího

odeslaných v letech 1625-1640.

ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího.
Nejsou započítány listy stejného znění pro různá města.
152 Omylem jsou zapsány dva listy hejtmanu panství rožmitálského a zbirožského týkající se sňatků
Přibíkových poddaných. Tamtéž, fol. 172v-174. Škrtnutý je i list Václavu Vratislavovi z Mitrovic,
v němž si Přibík stěžuje na řezníka (poddaného Václava Vratislava z Mitrovic), který napadl jednoho
březnického žida. Tamtéž, fol. 10 1v.
153 List Anny Říčanské z Říčan o zaplacení dluhu. Tamtéž, fol. 116.
154 Kopiář podkomořího nemusí ovšem zachycovat veškerou odeslanou korespondenci.
150
151
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Rovněž poměr listů

zaslaných jednotlivým obcím je nevyrovnaný. Nejvíce jich

odešlo do Loun (32), naopak

nejméně

do

Stříbra

Německého

a

Brodu (po jednom

/v.) 155
exempl an.

Počet listů podkomořího

odeslaných jednotlivým městům
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Přibík Jeníšek z Újezda nastoupil do podkomořského úřadu 24. února 1624. 156

Když se spolu s hofrychtéřem Janem Kašparem Proklem z Proklsdorfu 157 ujímal
úřadu, neměl

snadnou úlohu. Nejprve musel obnovit autoritu své funkce.

po roce 1620 byly všechny
rozhodnutí

konfiskační

městské důchody,

komise (a

často

stejně

jako majetky

i dlouho poté) v rukou

Vždyť

rebelů

do

císařských rychtářů,

kteří je nejednou využívali ke svému osobnímu prospěchu a obohacení. Část měst

Adresáty s jedním listem v grafu neuvádím. Patří sem ony tři omylem zapsané listy, odpovědi do
a Německého Brodu, dopisy české komoře, Vilému Slavatovi, Humprechtu Račínovi
a neznámému městu, celkem devět položek.
156 J. ČELAKOVSKÝ, Úřad, s. 458. Podkomořím věnných měst se stal již v roce 1623
defenestrovaný sekretář české kanceláře Filip Fabricius. Jeho životní osudy zachycuje Jan KILIÁN,
Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu, Praha 2005.
157 J. Čelakovský uvádí jako hofrychtéře Matese Prekla, ale při první obnově 3. prosince 1624 je
uveden Jan Kašpar Prok! z Proksdorfu, úředník ungeltu. NA Praha, PKÚ, inv. č. 3, Registra
podkomořská. ZllÚněný Mates Prekl zastával úřad hofrychtéře v předchozím období. K roku 1609 je
zachována jeho žádost o propuštění z úřadu, který dle svých slov zastává již 17. rokem. NA, SM, sign.
U 2/1, kart. 2444. Tamtéž lze sledovat i zajímavý spor, který hofrychtéř vedl s podkomořím na
počátku 17. století. Viz také J. ČELAKOVSKÝ, Úřad, s. 444n.
155

Stříbra
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patřila

zástavním

výplatu

držitelům

neměla česká

Zpočátku

vojevůdců

nebo

císařských úředníků

a na jejich

komora finance.

se nový

písemně,

domluvit

z řad

ale

podkomoří

opatření

pokoušel královským
účinkem.

se minulo

Jeníška, aby objel všechna královská

rychtářům

Jakmile

města, neopomněl

císař

a

hejtmanům

vyzval

Přibíka

mu jmenovaný zaslat

podrobnou zprávu o všech nepořádcích, se kterými se setkal. 158
V adventním

čase

Přibík pět měst:

roku 1624 navštívil

Rokycany, Beroun,

Rakovník, Žatec a Louny, další cestu musel kvůli moru odložit. 159 Na první pohled
jej zarazilo, že rychtáři "v některých městech přílišné vladařství, nad předešlý obyčej,
sobě

měšťany přivlastňovali,

nad

a aby žádný z měšťanů pod správu jejich

náležejících nikam o stížnosti své se bez
pod

pohrůžkou,

"že prej

naučí

je za

vůle

vědomi

jejich neucházel, zapovídali,"

podkomořem,

pod kteréhož jurisdictí oni

a

nenáleží, běhati.,,160 Některé obecní rady musely dokonce odevzdat městské pečeti,
aby nemohly odesílat stížnosti.
Co se týká
je

hospodaření,

spauštějí, sobě pak dobře

tak

rychtáři

"nic

nevzdělávají,

nýbrž den ode dne více

netoliko Z vlastních důchodů VCM, ale i vymejšlíce sobě,

s velikou obtížností prve na nejvejš obraných a od lidu vojenského schuzených
obyvatelů

týchž měst, pod divnou barvou a

způsobem

veliké pokuty, pomáhají a se

obohacují a tou příčinou VCM důchody ztenčují."
Řešení se nabízí dle podkomořího jen jedno, totiž aby "tíž rychtářové VCM pod

jedné osoby, kterouž by VCM k tomu
osoba by

měla

mít pravomoc takové

naříditi ráčila,

jurisdictí zůstávali ... "

nepořádné rychtáře

Dotčená

sesazovat a na jejich místo

jmenovat jiné, zvláště z řad usedlých katolických měšťanů. Že "tou osobou" myslel
Přibík

Jeníšek sebe, je zcela zřejmé.
K ozdravění obecních financí

správu

rychtářům, kteří často "čísti

městských konšelů,

Dále žádá

doporučuje

ani psáti

jenž o nich spíše mají

zakročení

nový

neuměli"

přehled,

podkomoří

a odevzdat ji do rukou dvou

a tedy se o

proti znevažování svého

odebrat jejich

úřadu,

ně

budou lépe starat.

posílení pravomocí

158 Tento spis císaři je úvodním dokumentem podkomořského kopiáře. Žádný jiný již opsán není, ač
z různých zmínek víme, že Přibík psal císaři vícekrát. ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář
podkomořího, fol. 69-71. Používám původní foliaci z pravého horního rohu rukopisu ..
159 Cesta proběhla mezi 3.-11. prosincem. NA Praha, PKÚ, inv. č. 3, Registra podkomořská. Jelikož je
kniha vedena přísně chronologicky, neuvádím foliaci. Ta ostatně není ani v rukopisu.
160 ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 69-71. Odtud pocházejí i následující
citace.
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a v neposlední řadě prosí o vyslání jezuitských

misionářů, neboť světského kněžstva

je ve městech akutní nedostatek.
Císařovu odpověď
podkomořího jistě

na tento rozbor bohužel neznáme, ale k upevnění pozice

došlo. Jiné stížnosti na

neřádné

chování

císařských rychtářů

se

sice v jeho korespondenci neobjevují, ale pozdější panovníkova nařízení o prošetření
jejich činnosti (z roku 1636) ukazují, že v některých
/ 161
/ po dd anym.
vrc hnost ke svym
Poté, co

Přibík

městech

Jeníšek v březnu 1625 obnovil

se rychtáři chovali jako

městské

rady v Praze,

pokračoval v cestě do Českého Brodu, Kouřimi, Čáslavi, Kolína, Nymburka,

Boleslavi, Litoměřic, Ústí nad Labem, Mostu a Kadaně. Celá cesta mu trvala 11 dní.
Zbytek objížd'ky dokončil v červenci téhož roku na jihu Čech, konkrétně
v Pelhřimově, Táboře, Sušici, Klatovech a Domažlicích. 162
Podkomoří

s hofrychtéřem byli

většinou

dopoledne uvítáni zástupci obecní

samosprávy a řemeslnických cechů. 163 Na radnici společně obměnili konšele
a obecní starší, vyzvali obec, aby co
a záduší, nekatolíci dostali

nejdříve

čtyř nedělní lhůtu

na

podala zprávu o stavu
přestup

ke katolické

důchodů

víře.

Poté

/ IedovaI obVd
zpravl'dl a nas
e na po cest ure dmíkOu. 164
v

/v

Částky, které jednotlivá města platila za obnovu svých samosprávných orgánů,

se

značně

lišily.

Např.

Rakovník platil

podkomořímu

8 kgm. a

hofrychtéři

6 kgm.,

zatímco Čáslav vydala 72, resp. 15 kgm. 165 Ve zprávách komoře z poloviny 80. let
17. století můžeme vystopovat další výdaje s obnovou úřadu související. 166 Např.
v Kolíně v roce 1684 utratili celkem 131 zl. 57 kr., z čehož na výplatu
padlo 23 zl. 20 kr., na

hofrychtéře

17 zl. 30 kr., komornímu

písaři

podkomořího

náleželo 14 zl.

161 V únoru 1637 píše Přibík do 16 královských měst, že na něj byla císařem vložena komise, jež má
zkontrolovat chování rychtářů ve městech. Konšelé mu mají sepsat všechny útisky, které se jim ze
strany rychtářů dály. Zároveň mají vyzvědět, kdo spravoval městské důchody v prvním
pobělohorském desetiletí. Tamtéž, fol. 181-182. Vyšetřován byl např. Jan Začal kvůli zpronevěře
posudného a přivlastňování si pozůstalostí zemřelých měšťanů (šperky), ačkoliv úřad královského
rychtáře už 13 let nevykonával. B. ROEDL (ed.), Louny, Praha 2005, s. 142.
162 NA Praha, PKÚ, inv. č. 3, Registra podkomořská.
163 Stejný ceremoniál následoval při odjezdu. Jeho nedodržení pokládal podkomoří za hrubou urážku.
Viz ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 151.
164 J. MACEK oba úředníky charakterizoval (byť pro starší období) jako "drsné výběrčí dávek a
poplatků a náročné hosty. Z městské pokladny plynuly peníze na hostiny, jež na počest panu
podkomořímu bylo nutno vystrojit." Jagellonský věk v českých zemích 3, Praha 1998, s. 42.
165 NA Praha, PKÚ, inv. č. 3, Registra podkomořská. Tabulku příjmů z jednotlivých měst otiskuje M.
ĎURČANSKÝ, Obnovování, s. 100.
166 Jelikož částky vyplácené podkomořímu zůstaly po padesáti letech téměř nezměněné, předpokládám
(teoreticky), že i ostatní položky zůstaly v podobné výši. Kolísání cen potravin neberu v potaz. NA
Praha, SM, sign. U2/2, kart. 2444.
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a landkočí dostal 7 zl. Dalších 28 zl. stála cesta

městských vyslanců

do Prahy

a zbytek sumy (42 zl.) padl na jídlo a pití při obědě. 167
řada

Tehdejší cestování provázela
Nepřekvapí

byla

nás proto

zároveň

zjištění,

obtíží a

válečný

stav je jen

umocňoval.

že tato první Přibíkova cesta po královských
osobně.

i tou poslední, kdy je objel všechna

městech

Souhlasím s Markem

Ďurčanským, že osobní přítomnost podkomořího při prvních obnovách byla dána

jednak nutností
nekatolíkům

představit

se svým

"podřízeným"

z dubna 1624, který lze chápat jako

a také publikací patentu proti

počátek důslednější

rekatolizace

městského prostředí. 168 Neméně věrohodným vysvětlením Přibíkovy neúčasti na

obnovách konšelských

úřadů

zaneprázdněnost

byla jeho

v Praze ve sboru

královských místodržících a práce v nejrůznějších komisích.
V následujících letech obnovoval
(od roku 1628 už pouze ve Vrchním

Přibík

Jeníšek

osobně

městě Hradčanech)

a

rady pražských

častěji navštěvoval

měst

pouze

Klatovy, Domažlice a Sušici, neboť se často zdržoval na svých zdejších statcích. 169

5.4 Správa měst

V prvních

pobělohorských

letech

tvořila

velkou

část

správní agendy

královského podkomořího nařízení proti nekatolíkům. 170 Již během roku 1621 byli ze
země vypovězeni

kalvínští a bratrští kazatelé, následoval zákaz

zrušení Majestátu Rudolfa II.,
být nekatolíci přijímáni do

uzavření

měst,

přijímání

z kalicha,

evangelických kostelů. Od roku 1624 nemají

tzn. je jim odepřeno

udělení městského

práva,

stejně

jako provozování živností. To je vzápětí vztáhnuto i na usedlé měšťany. Úkolem
dosadit všude
měli

pravověrné

katolické radní byl

pověřen podkomoří.

postarat o výměnu ostatního personálu radnice,
Aby bylo dosaženo masivního

přestupu

ke katolictví, stali se

průvodci

měšťanů, kteří měli

povinnost je vyživovat.

Konšelé se pak

např. písaře.

obyvatel (nejlépe celé obce najednou)

duchovních osob vojáci. Ubytovali se u jednotlivých
Zvláště

"vyhlášenými" rekatolizátory

V námi sledovaném období platili kolínští podkomořímu 20 kgm. a hofrychtéři 15 kgm.
M. ĎURČANSKÝ, Úřední knihy vedené v rámci podkomořského úřadu jako pramen k výzkumu
šlechtických dvorů v období třicetileté války, SAP 52, 2002, s. 245.
169 Výjimku tvoří roky 1626, 1629 a 1635, kdy navštívil zhruba polovinu královských měst.
170 J. ČELAKOVSKÝ popsal činnost obou podkomoří takto: " ... při čemž krutost i fanatická
bezohlednost jich v ohledu náboženském rovnala se ve všem lakotnosti a chtivosti, s jakou dovedli
167
168
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měst byli Don Baltazar de Marradas a jeho poddůstojník Martin de Huerta. l7l
Finanční náročnost těchto

dragonád,

donutily velkou

část měšťanů

hlouběji

při

nesžili,

změně

ke

stejně

jako neurvalé chování soldatesky,

víry. Takto obrácení lidé se s novou vírou

nejbližší příležitosti se vraceli ke původnímu vyznání, což mohlo

být záminkou pro nové povolání voj ska. 172
města dvouměsíční lhůtu

V roce 1626 dostala královská
a kdo z měšťanů by tak

neučinil, měl

odejít ze

země.

ke srovnání se ve

Naproti tomu

víře

emigrantům

v Sasku byl dočasně umožněn návrat do Čech a prodej zdejších statků. Zároveň už
žádní měšťané neměli být sužováni vojskem. 173 Silnou motivaci k přestupu na víru
představovalo odpuštění dluhů

jednotlivým

nesla své ovoce velmi rychle,

neboť

měšťanům

i celým obcím. Tato politika

rekatolizačních

zprávy

komisí

uváděly

k roku

1628, že ve městech jsou již téměř všichni obyvatelé katolíky.174
Jiným okruhem
císaře

problémů

byla špatná

finanční

situace

měst,

která donutila

vyhlásit v srpnu 1627 moratorium na dluhy. V roce následujícím navrátil

panovník obcím statky a
a města získala
zřízením

zpět

zemským.

jmění,

které doposud nebyly zastaveny nebo prodány

svá privilegia, jež však
Vzápětí

nesměla

být v rozporu s Obnoveným

se konšelé mohli ujmout i správy obecních

důchodů.

Účty ze svého hospodaření musela rada každoročně předkládat královské komoře

a pokud si chtěla vypůjčit hotovost, musela si vyžádat zvláštní povolení.
Jednorázový odklad splatnosti
císař

povolil

účastnili

příročí ještě několikrát.

i oba

o jejich uznání.

podkomoří,

dokonce

komisaři

určité části

však nemohl

Navíc

zřídil

u nichž ohlašovali

Většinu dluhů

vojska, prohlásili
či

dluhů

městům příliš

pomoci, a tak

zvláštní komise, jichž se leckde

věřitelé měst

své pohledávky a žádali

z let 1618-1628, které vznikly v souvislosti s pobytem

za neplatné. Ostatní věřitelé se museli

dlužné sumy (obvykle jedné

jistotu, že dostanou zaplaceno.

Příliš

pětiny),

nepomohl ani zásah

často

vzdát

ale ani potom

české

úroků,
neměli

komory, která na

náboženskou persekuci využitkovati k svému obohacování se na útraty lidu, odíraného a přiváděného
beztoho na mizinu ze všech stran neslýchaným způsobem." Úřad, s. 560.
171 Marradas měl podkomořímu poskytnou veškerou pomoc při obracení vzpurných obyvatel ke
katolictví. V. LÍVA (ed.), Regestafondu Militare III, s. 81O-81l.
172 E. ČÁŇOV Á, Počátky rekatolizace ve Středočeském kraji, SSH 7, 1972, s. 61-75.
173 To ovšem automaticky neznamenalo, že vojenský oddíl město vyklidil. Ztratil sice svou funkci
rekatolizačního nástroje, ale funkce obranná a bezpečnostní trvala nadále. Zvláště příhraniční města,
či strategické body "hostili" vojenské posádky téměř nepřetržitě.
174 Zprávy těchto komisí byly podkladem pro navracení městských práv a statků jejich původním
uživatelům. T. BÍLEK, Reformace katolická neboli Obnovení náboženství katolického v království
českém po bitvě bělohorské, Praha 1892.
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sebe převedla část závazků. 175 Zadlužení měst dosahovalo desetitisícových sum
a válka měla teprve ukázat svou
Pokud výše
dospějeme

k

naznačené

závěru,

stížnosti, resp.

že se

skutečnou

problémy srovnáme se zápisy v

obsahově

odpovědi Přibíka

děkanů

řemeslníků

na zatvrzelé

shodují.

konšelů,

kopiáři podkomořího,

Absolutně největší

Jeníška na

nespokojenost s prací rychtáře nebo
žaloby

sílu.

ně. Pře

podíl mezi listy mají

mezi jednotlivými

měšťany,

stesky rychtáře na neposlušnost občanů,

kacíře, nářky věřitelů

na nesplacené dluhy, stížnosti

na bránění ve výkonu živností se opakují stále dokola. Ve většině případů

se podkomoří podivuje,

proč

ho konšelé i soukromé osoby takovými malichernostmi

obtěžují, když si je obce mohou vyřídit samy. Často vyžaduje od obou stran zaslání

podrobné zprávy, aby

věděl

povolává protivné strany

jak rozhodnout a také, v případě

před

těžšího nedorozumění,

sebe do Prahy, kde se je pokouší

smířit

nebo

rozsoudit. 176

5.5 Práce podkomořího na příkladu Sušice

Abychom si
Jeníšek setkával,

učinili konkrétnější představu

uděláme průřez

Asi není náhodné, že
v relativní (v

Přibíkových statků,
konkrétně

dopisy posílanými do královského

tři západočeská města

případě

o problémech, se kterými se

Klatov lze

vykazují v kopiáři

26, 21 a 27. Tímto je

slůvko

města

Přibík

Sušice.

Domažlice, Klatovy a Sušice, ležící
relativní vypustit

úplně)

blízkosti

podkomořího největší počet přijatých listů,

překonávají

pouze Louny (32

listů). Přibíkova

majetková držba v západních Čechách mu umožnila lépe poznat zdejší prostředí
a také se více zapsat do povědomí měšťanů,
První

Přibíkův

kteří

v pramenech doložený

mu poté adresovali své žádosti.

úřední

kontakt se Sušickými

proběhl

již v roce 1611, kdy na žádost tehdejšího královského prokurátora Oldřicha Gerštorfa
z Gerštorfu shledával stav svobodnických dvorů v okolí města. 177

175 V padesátých letech 17. století zřídil Ferdinand III. generální traktační komisi, která měla jednat
s věřiteli zadlužených měst a dohodnout nějaký splátkový kalendář. J. ČELAKOVSKÝ, Úřad, s.
568n.
176 Většinou nelze z těchto dopisů přesně rekonstruovat pravou podstatu sporů, objevují se pouze
jména sporných stran a nařízení podkomořího, co by dotyční měli udělat. Prozkoumání relevantních
městských fondů a dohledání příslušné korespondence nebylo z časového hlediska možné.
177 NA Praha, SM, sign. S 82/14, kart. 2197.
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Během
neboť

později

města

měšťané

města

strategický bod,

do Marradasových rukou

houževnatě

prováděné

bránili

důvodu

se

rekatolizaci. Tento bod

smlouvy však nebyl panovníkem potvrzen a na pomoc duchovním

přišli

Huertovi vojáci.

Svou první

návštěvu

západočeského

v doprovodu hofrychtéře 14. července 1625.
sboru 12 osob a vydal
rekatolizace

měšťanů

příkazy

byl Nový rok 1626.

Jmenoval a potvrdil v konšelském
nařízeními)

podkomoří

opouštět

víru svých

nařizuje rychtáři,

právo, a aby vojsko, které již v té

budou jim

na "pravou" víru

Měšťané

nehodlali tak

a žádali prodloužení termínu. V případě

této žádosti hrozili suplikacemi

hluboce urazili, a proto

týkající se

se ukázala jako nereálná.

odjel, zvedla se vlna odporu.
předků

víře,

přestoupení nekatolíků

Původní čtyřtýdenní lhůta

podkomoří

vykonal nový

(mj. prý pokud se srovnají s císařem ve

Sotva však

nevyhovění

města

178

(v souladu s císařovými

navráceny konfiskované statky). Termínem

snadno

důležitý

Sušice

v září 1620 pod podmínkou zachování víry podobojí. Z tohoto

kapitulační

do

představovala

ležela na bavorském pomezí. Kapitulace

proběhla

proto

stavovského povstání

době

císaři.

aby

Přibíka

Jeníška

dotčeným "kacířům"

městě

ve

Tím

pobývalo, bylo

samozřejmě

odejmul

várečné

umístěno výhradně

v domech evangelíků. 179 Naposledy pak žádá městskou radu, aby mu podala zprávu
o "prošme1covaných" kostelních klenotech a původci této ztráty Adamu Čechovi,
který při obnově rady slíbil podkomořímu vše vysvětlit. I80
Koncem srpna téhož roku 1625

Přibík

Jeníšek konstatuje, že ve

městě

je stále

příliš zarputi1ců, proti kterým je nutno zakročit. Čin Adama Čecha, tj. použití

kostelních

klenotů

jako kontribuci povstalým

Jelikož však Adam uprchl ze

země (stačil

hodnotí jako svatokrádež.
věci"),

mohl

i ostatní movitý majetek

měla

si s sebou vzít "své nejlepší

být odsouzen pouze v nepřítomnosti. Jeho
městská

direktorům,

dům

rada sepsat a potom zkonfiskovat.

Druhou osobou, která si od královského

podkomořího

vysloužila ostrá slova,

byl jistý Václav Čáslavský. Ten se opovážil odporovat nařízením podkomořího,
"mnou špinavou tlamu svou vyplukal,
neostejchal, a tudy

úřad

[měj křivě, lživě

a povolání mé [... ] nemálo

a

nepravdě

zlehčil ... "

dotýkati se

Takovéto jednání

NA Praha, PKÚ, inv. č. 3, Registra podkomořská.
ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, KopiM podkomořího, fol. 103.
180 Sušický případ, kdy se kostelní stříbro nechalo v Praze zmÍncovat a poté sloužilo jako kontribuce
pro direktorium, nebyl ojedinělý. Stejně se stalo v Českém Brodě, Klatovech nebo Domažlicích. Viz
poznámky při obnově rad roku 1625, NA Praha, PKÚ, inv. č. 3, Registra podkomořská.
178

179

38

však Přibík, vzhledem ke své funkci,

nemůže

tolerovat a žádá jmenovaného okamžitě

zavřít do vězení, kde má očekávat zasloužený trest. 181
Před vánočními

svátky a

před

vypršením terIIÚnu pro konverzi navštívil

Jeníšek Sušici znovu a vyslechl hojné sliby
opět

jen sliby. Lednové listy pana

měšťanů

i

předních

obecních

víc nad

a barvou

neupřímným

čekající

podkomořího

správců.

lhůty

jsou plné

roztrpčení

Ovšem

nad chováním

a když tuto zprávu dostane, diví se
kteří

chováním Sušických,

snad spolu s nevěrnými židy

dne dalšího termínu a

přestupu.

k brzkému

Nejprve se podivuje nad tím, že mu dosud

skutečně přestoupil,

neposlali zprávu o tom, kdo
ještě

měšťanů

Přibík

nějakého

způsobem

"pod divným

falešného mesiáše, den ode

vyhledávati se opovažují, tak že v té příčině jim se víc

věřiti nijak nemůže a hodné není... ,,182 Z toho důvodu musí celá obec nadále trpět

pntomnostl VOJ sk a. 183
v/

/ .

Poslední

lhůtu

pro

přestup

určil podkomoří

sušických

Obrácení sv. Pavla, tj. na 25. ledna 1626. Pokud by
město

symbolicky na den

někteří měšťané chtěli

a takto se vyhnout konverzi, mají být ihned zatčeni a uvrženi do

mají být

opatřeni

ti,

kteří

se zdržují na cizích gruntech. K

opustit

vězení. Stejně

úspěšnému

provedení

tohoto příkazu má městská rada spolupracovat s velitelem císařské posádky v obci.
katolickým

městem.

také, že je i podruzi

poslušně

Po svátku Obrácení sv. Pavla se Sušice stala
Většina měšťanů

následujl"),

část

opravdu konvertovala ("v

utekla a zbytek

zůstával

k radosti. Ale ne tak docela.

Přibík

nedodal podrobné seznamy

konvertitů,

ve

čemž

vězenÍ.

konečně

Tedy i pro

podkomořího důvod

Jeníšek ihned kárá konšelský sbor, protože mu
ani

těch zarputi1ců,

podle nichž by mohl

u IIÚstodržících iniciovat odvolání vojska z města. Z psaní vyplývá, že
se o to

chtěla

pokusit sama,

"Poněvadž
přezkoumat,

čímž podkomořího opět

město

katolické a vojsko tedy

a žádnému jinému k vyřízení poručiti
tak i od Vás, a potom teprve ode
zpráva

učiněna

jest a oni

mě

býti

měla.

Což i

ráčili. Pročež mně,

mě

rada

urazila:

JMC i Jich Mi[los]ti páni místodržící Jeho Mi[los]ti

jestli je

městská

může

mě

touž věc [tj.

odejít, pozn. aut.]

jak od pana děkana Vašeho,

v vyšší místa, kdež by náleželo, o tom o všem

slušně

v jiných

v tom jakožto patrona svého

městech

ten dobrý

podběhnouti nechtěli,

způsob

zachován

nýbrž abych já je

181 Podle Přibíkových slov, právě zlehčení zemských úředníků a místodržících vedlo ke zkáze
a zhoubě království, tj. ke stavovskému povstání. ANM, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 102.
182 Tamtéž, fol. 76.
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v té

věci

zastal,

při mně

šetrně

toho

prostředkem, čeho

troufáte jinším

obdržeti, vám toho

srdečně přeji,

vyhledávali. [... ]

sobě

toho se ujímati nemíním, rád té práce zbaven budu

učinil)

na vyhledávání jich

Vy

tak žádostiví jste, i s lepší podstatou než já

některým

a JMe o vás a obci vaší (což jsem
přímluvou

Nicméně, poněvadž

městům

jiným

s poníženou

přitom

žádné relaci po tak zatmělém psaní vašem na

ten čas učiniti nemohu.,,184
Zdá se tedy, že

téměř

celé

město přijalo

pod

určitým

nátlakem katolickou víru

a uspokojilo svou vrchnost. Nový list z dubna roku 1627 nás však rychle vyvede
z omylu.

Přibík

zdůraznit

svou

Jeníšek v něm nejprve rekapituluje

klíčovou

přimluvil,

za Sušické

roli

při

nebo to

císařovy vůle,

dle jeho, resp.

události a neopomine

odchodu vojska z města (tedy i

alespoň

Přibík

přes

svou hrozbu se

tvrdí). Nyní se ale doslechl, že se vše nestalo

a mnozí,

setrvávají v bludech, za což je

předchozí

zvláště

ženy, ale dokonce i

někteří

konšelé,

napomínán místodržícími. Tohle je prý jeho

poslední napomenutí a doufá, že "s vrchností žertovati a jí více jako nerozumné dítě

jablkem na slunci kojiti nebudete.,,185 Aby měli měšťané větší motivaci, vyprosil si
jezuitského

misionáře Vojtěcha

Chanovského, který spolu se svým kolegou bude

působit mezi sušickými sousedy.186 Napomenutí v podobném ultimativním duchu

obdržel

jistě

konšelský sbor i od

hofrychtéře,

který ho 22. dubna 1627

přijel

obnovit. 187
Ani

pověst

svatého muže, ani

příkladný

život a výmluvnost

jezuitského pátera Chanovského nedošly u sušických

měšťanů

list adresovaný zdejšímu primasovi Matouši Voprchovi

tomu

porozuměl,

že páni patres jezoviti

zůstávajíce

pochopení.

začíná: ,prubě

u vás

věhlasného

Přibíkův

nerad jsem

dvě neděle,

žádného

prospěchu [ ... ] neučinili. ,,188 Důvody vidí jednak v "zavilosti mysle a zatvrdilosti

srdce"
strany

těch

bludných

městské

aby se to

kacířů,

správy, tj.

změnilo.

za druhé v nepilnosti, choulostivosti a

konšelů

Zmínka

i samotného primasa.

"časně

Přibík

přehlížení

Jeníšek už prý

kvartýry obstarejte" snad znamená

ze

zařídí,

výhrůžku

183 Doslova: "Ale i že Vy až posavad v tom tak váhavě pracujete a jim toho, což i Vám i vší obci i
jiným městům okolním, kdež pro vejše oznámené příčiny lid vojenský se zdržovati musí a z tohoto
kraje vyveden býti nemůže, k nenabyté škodě jest trpíte ... " Tamtéž, fol. 76v.
184 Tamtéž, fol. 77v.
185 ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 94.
186 Jezuité nebyli v Sušici poprvé. Již roku 1623 jim měli měšťané odvádět za každý měsíc strávený v
obci 120 kgm. NA, SM, sign. S 82/19, kart. 2197.
187 V "novém" sboru zasedlo osm původních konšelů, ostatní se vystřídali ve funkci obecních starších
nebo městského rychtáře. NA Praha, PKÚ, inv. č. 3, Registra podkomořská.
188 ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 94v.
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opětovného

podkomoří

povolání vojska. Celý list

zatvrzelcům

potřeba

bude

dosadit do

čela

uzavírá konstatováním, že

přespolního

rychtáře,

těmto

který bude

přísnější. 189

5.6 Rekatolizační komisař v Sušici

provádění

Novým impulsem pro
zřízení

zemského, resp.

v zemi

připouštěly

nátlaku

ušetřeni.

rekatolizačního

katolictví a to i pro

rekatolizace bylo vydání Obnoveného

ediktu, které jako jediné povolené vyznání

příslušníky

vyšších

stavů,

jenž byli doposud

Vrchní komise v čele s pražským arcibiskupem kardinálem
úředníky,

Harrachem a dalšími zemskými

delegovala pro jednotlivé kraje

partikulární komisaře, kterým přidala k ruce vždy nějaké duchovní osoby.
Přibík

J eníšek nebyl jmenován hned od počátku tj. od března 1627, kdy komise

vznikaly, ale již 14.
královských
obnova
(s

měst prováděl

městských

tradiční

účinkem.

července

rad

a Domažlic žádá

něho komisaři

obracejí, aby

při objížďce

reformaci jejich jménem. Vezmeme-li v úvahu fakt, že

skončila

výjimkou pražských
Nicméně

se na

již 28.

měst

července

bez

přítomnosti podkomořího

a Klatov), minula se tato výzva

(hlavně časově)

již 5. srpna 1627 v listech zaslaných do Sušice, Klatov

podkomoří městské

všech osob z vyšších

stavů

rady, aby mu co

nejdříve

odeslaly seznamy

nekatolického vyznání, které se zdržují ve

městě.

Seznamy měly samozřejmě obsahovat i doposud zatvrzelé měšťany. 190
Podobná psaní adresovaná do všech královských
poddanských

obcí,

též

různým

duchovním osobám

měst

(proboštu

a

některých

tepelskému

a chotěšovskému), nesou datum 10. ledna 1628 a jejich odesilateli jsou

Jindřich

Libštejnský z Kolovrat 191 a Přibík Jeníšek z Újezda. l92 V dalším listu už komisaři
189 Podobné "trápení" měl Přibík Jeníšek i s Domažlicemi, "nad jiná města urputnější". V listu z 18.
prosince 1626 se dozvídáme, že velká část měšťanů nechce k Novému roku přestoupit ke katolictví,
a proto na ně má být přísně nastoupeno, aby "nic od města, od svršků a nábytků jich všelijakých,
prodávati, odvážeti, odháněti, ani odnášeti, do dalšího v tom Vám oznámení Uste jim] nedopouštěli
a toliko samého potřebného vyživení odtud jim přáli." Někteří buřiči "jiné lidi prostší, vymluvivši
je sobě prve, aby od nich neodstupovali" takto klamou a stavějí na odpor císaři. Stejně tak je
nepřípustné, aby nekatolíci zůstávali v konšelském úřadu. Co nejdříve má rada zaslat podkomořímu
jména vhodnějších kandidátů. Než se tak stalo, tři protestantští konšelé utekli z města. Na jejich místa
dosazuje Přibík jiné a zároveň sesazuje městského rychtáře, který nevykonává řádně své povinnosti.
Tamtéž, fol. 74.
190 Tamtéž, fol. 82.
191 Jindřich Libštejnský z Kolovrat (+ 1646), 1623-27 nejvyšší sudí dvorský, 1627-38 nejvyšší sudí
zemský, 1638-43 nejvyšší komorník, 1643-46 nejvyšší hofmistr. Jedno jeho panství Starosedlský
Hrádek bylo vklíněno do Přibíkových Březnických a Tochovických statků.
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oznamují den
předešle
ještě

příjezdu

do

patřičného města

svatého katolického

římského

a obesílají před sebe

zvláště

ty,

"kteří již

a samospasitelného náboženství jsou, a že by

paní manželek neb dítek, též lidí poddaných svých katolických pod jednou

spůsobou podle nařízení veřejné svaté Římské církve neměli; jako i také všech, jenž

až posavad touž svatou katolickou víru [... ] bud' ti v stavu manželském, vdovském
nebo panickém, obojího pohlaví,

věku

však

ouředníky, kteří sobě

hejtmany, správce a

dospělejšího; neméně

také všecky

jaké statky v nepřítomnosti

panův

jich

svěřené mají, tuto míníce, nepřijali ... ,.193

Do Sušice
průvodci
kněží

byli již

přijeli

oba pánové v pátek 31.

zmíněný Vojtěch

společně

odebrali do kostela a poté už celé

jednání probíhalo na radnici. Zde byla vyložena
císařský

1628. Jejich duchovními

Chanovský, Václav Raušer a Martin Bouda, vše

Tovaryšstva Ježíšova. Nejprve se

a přečten

března

patent, prodlužující

lhůtu

příčina

k přestupu o dva

potom uchýlili do vedlejší místnosti, kam si

přítomných

obeslání

osob

měsíce. Komisaři

předvolávali

se

jednotlivé osoby.

Domluvou i přesvědčováním se je snažili přivést do lůna katolické církve.
Před komisaře
mladíků,

patřilo

tehdy

předstoupilo

75

příslušníků

vyšších

stavů

23 žen a 14 svobodných dívek). Z nich pouze 13 osob (11

ke

katolíkům. Těmto

bylo

učiněno

(33

mužů

mužů,

5

a 2 ženy)

pouze napomenutí, aby se své víry drželi

i nadále, a aby k ní důsledně vedli své poddané.
Další skupina urozených obyvatel království (37 osob) slíbila
Velikonoc, tj. do 23. dubna 1628,

devět

posledních zvolilo raději odchod ze země.
Následoval stav
se katolickými

jiných se

nechat

"vyučovati"

do

a 16

194

městský. Dvě města,

kompletně.

chtělo

přestoupit

Kašperské Hory a Rejštejn, slíbila stát

Ze samotné Sušice bylo

předvoláno

152

sousedů. Při

porovnání zastoupení dle pohlaví jasně vynikne převaha žen, konkrétně 117 ku 35. 195
Tito všichni

svorně

slíbili dostavit se do dvou

týdnů

ke

zpovědi

přijímat

pod jednou. Mezi konvertujícími ženami nalezneme

konšelů

a

čtyři

případnému

manželky obecních starších. Snad

ohrožení kariéry svých

manželů.

chtěly

tři

a

při

mši svaté

manželky sušických

tímto krokem zabránit

Zda-li se vše stalo tak, jak bylo slíbeno

192 Vincenc OEHM, Protokol reformační kommisse, konané r. 1628 v krajích Bechyňském,
Pracheňském a Plzeňském, VKČSN, třída filosoficko-historicko-jazyková, 1897, s. 8-9.
193 Tamtéž, s. 10.
194 Kdybychom tuto skutečnost vyjádřili procentuálně, dospějeme k tomuto: mezi předvolanými bylo
17 % katolíků, 49 % šlechticů slíbilo přestoupit, 12 % žádalo ještě lhůtu k lepšímu poznání katolické
věrouky a 22 % evangelíků chtělo odejít ze země.
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podkomořího

bohužel nevíme. Po roce 1628 se v listech
neobjevuje.

Město

bylo

formálně

zmínka o nekatolících již

katolické, a proto získalo

zpět

své statky a svá

privilegia.
Ve 30. letech nabývá na aktuálnosti otázka

městských věřitelů, způsobu

umořování obecních dluhů a žádostí o příročí. 196 V listu z roku 1632 se dozvídáme,

že

část konšelů

správu

města,

se neschází k pravidelným

schůzím,

že

kvůli obchodům

Podkomoří

a dokonce v ní brání i ostatním.

zanedbávají

žádá jejich jména, aby

mohl důrazně zakročit. 197 Od této doby se také v protokolech obnov městských rad
objevují poznámky o udělených pokutách za neúčast na zasedáních. Řádně
neomluvený člen radnice musel zaplatit 2 kgm. 198
K náboženským záležitostem se
ohledně

dosazení nového

děkana. Měšťané

vhodná a žádali u arcibiskupské
uprázdněné děkanství

poněkud roztrpčeně.

částečně

konzistoře

dostal jakýsi polský

vrací až list z 26.

března

1633, a to

si vybrali osobu, která se jim zdála

o její uznání. K jejich

kněz. Přibík

Podle jeho slov si za vše mohou

překvapení

se na

Jeníšek se k situaci

vyjádřil

Sušičtí

to není

sami,

neboť

poprvé, co bez jeho rady (1) dosazovali nového

děkana.

Prý se obávali, že by jim

doporučil nějakého

pečlivě

dbal na duchovní správu

horlivého

kněze,

který by

a nenechal by se manipulovat ze strany obce. K polské "národnosti" dodává: "Jestli
ten

kněz milčinskej

Polák jest a k vám se za

děkana

dostati má, že nemáte se

čím

těšiti, abyste jakého vzdělání od něho nabýti mohli. ,,199 Podle podkomořího je jediná

možnost, jak zamezit instalaci tohoto

kněze,

a to postavit se na odpor samotnému

arcibiskupovi. Byl to právě nejvyšší duchovní správce Čech, který se ve zmatených
pobělohorských

v královských

při

obsazování far

zasahoval do práva

města-fundátora

letech snažil posílit své pravomoci,

městech,

čímž

samozřejmě

např.

vybírat si duchovního dle své libosti. 2oO Přibík Jeníšek končí list: "Tím pak buďte

Tyto i předchozí údaje čerpám ze studie V. OEHMA, Protokol, s. 20-23, ale docházím kjiným
než uvádí ve shrnující tabulace na s. 4.
196 Příkladem může být pohledávka 1000 kgm. Jana Kryštofa Říčanského z Říčan, kterou musela po
městu vymáhat ještě jeho manželka. ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 116.
Pravděpodobně se jednalo o náhradu škod, jež Sušičtí způsobili panu z Říčan během stavovského
povstání. Tamtéž, fol. 81 v. Podobně nabádá podkomoří Sušické, aby bez zbytečných odkladů zaplatili
Anně Jonišové. Tamtéž, fol. 114v.
197 Tamtéž, fol. 125v-126.
198 NA Praha, PKÚ, inv. č. 3, Registra podkomořská.
199 ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 130v.
200 E. ČÁŇOV Á, vývoj správy pražské arcidiecéze v době násilné rekatolizace Čech (1620-1671),
SAP 35, 1985, s. 486-560.
195

součtům
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jistí, jestli že jednou té tentati a skaušení vás povolíte a

sobě

tudy z propůjčených

vám od JMe svobod vyvésti dáte, že budaucně vás to pokaždé následovati bude. ,,201
Další stížnost na sušického
se duchovní pokusil

změnit

dobrého zdání na takové
v duchovních

věcech

děkana

zasedací

věci

obdržel

podkomoří

pořádek konšelů

nemá

vůbec

roku 1636. Tentokrát
Přibíkova

v kostele. Podle

právo: ,,Dosti jest, když vy jeho

posloucháte, do kostela chodíte i ve všem se podle

nařízení

církve sv. katolické a povinnosti křesťanské chováte. ,,202 Změna vyhrazených míst
patří

do "politických" záležitostí a tedy pod pravomoc podkomořího.
Když má koncem roku

píší

podkomořímu

a příkladného

děkan

odejít,

měšťané,

nyní již

dostatečně poučeni,

ponížené psaní, aby jim poradil a pomohl sehnat dobrého

kněze. Přibík

Jeníšek "náhodou" jednoho takového zná a

měšťanům

ho vřele doporučuje. 203 Zároveň Sušickým radí, kam se mají se žádostmi obrátit, aby
jim bylo snáze

vyhověno.

protože následující list
kritikou
vše

(odpověď

městského písaře,

přičítá podkomoří

Pobídka k rychlému jednání se asi neminula

který ve

účinkem,

na zaslaný koncept žádosti) je jednou velkou
spěchu

list ani nedokončil, popletl přílohy atp. To

na vrub tomu, "že se ten

písař

bál, aby

některou skleničku

v hospodev nezmesvka l,,204
.
Poslední listy se týkají sporu primase Tomáše Rozacína a radního
Bidmona. Tento
do

městské

"člověku

nově

Jiřího

Karla

usedlý měšťan oplýval zřejmě velkou ctižádostí, brzy se dostal

rady a zde nevybíravými slovy napadl primase. Když byl proti

němu,

vzpurnému, hrdému a právu odpornému", veden soudní proces, urážel

i ostatní konšely.

Přibík

Jeníšek

připomíná

radním jejich právo

náležitě

trestat

' opovaz
,vl'Ivce a d ouf'a, ze
v se po dle toho do budoucna zarl
v'd,205
takoveto
1.

ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 131. Podobný problém řešil
v Pelhřimově v roce 1631, když arcibiskup dosadil na městskou faru svého kněze a
měšťané žádali Přibíka o radu. Doporučil jim napsat stížnost na místodržitelství a tudy se domáhat
svých práv. Tamtéž, fol. 110.
Naopak v Rakovníku se radní obrátili nejprve na Přibíka, aby jim pomohl najít vhodnějšího děkana.
Ten po dohodě s kardinálem Harrachem navrhl kněze Diviše Měsíčka. Z nejasných důvodů si ale
Rakovničtí výměnu rozmysleli a překvapenému knězi sdělili, že ho nemají jak vyživovat, "leda
papíry." Po krátké době udělali měšťané další obrat o 180 stupňů a znovu požadovali Měsíčkovo
dosazení. Kněz tuto nabídku pochopitelně odmítl. Přestože Přibík konšelům náležitě vynadal, slíbil se
ještě jednou přimluvit u konzistoře. Tamtéž, fol. 204.
202 Tamtéž, fol. 166v.
203 Je to prý "člověk dobrýho chvalitebného obcování, učený a vejborný kazatel." Navíc působil
několik let na statcích nejvyššího sudího Jindřicha Libštejnského z Kolovrat. Tamtéž, fol. 169.
204 Tamtéž, fol. 174v.
201

podkomoří
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5.7

Působení podkomořího

v Lounech

císařských vojáků

Pod dojmem

rychle bledly vzpomínky na velkolepé

přivítání

"zimního krále" Fridricha Falckého lounskými

oblečení

do "historických

připomenout

kostýmů"

husitských

měšťany.

válečníků měli

Obyvatelé

novému králi

kališnickou a tedy i vojenskou minulost českého národa. Potomci

husitů

však zdaleka neoplývaly takovým nadšením a zápalem pro boj, ve kterém mohli
ztratit vše. A tak, když se v pozdním říjnu roku 1620 objevil
Albrecht z Valdštejna,

začalo

před městem

plukovník

vyjednávání. V rychlejším rozhodování pomohla

měšťanům hořící předměstí. Čtvrtého listopadu Louny kapitulovaly a slíbily

Valdštejnovi vyplatit slušné výpalné, realizované zčásti formou kvalitního vína?06
Císařský

městě zřídil svůj

plukovník si ve

generální štáb, odkud organizoval

pacifikaci okolních měst.
Na rozdíl od Sušice nenacházíme v kopiáři
Pravděpodobně

listy týkající se rekatolizace.
hromadného

přestupu

zdejších

Huerta, jenž kvartýroval ve
pravomoci, nechal na

měšťanů.

městě

náměstí

způsobeno

pro Louny žádné

specifickou formou

První říjnový den roku 1625 totiž plukovník

a po smrti královského

shromáždit všechny

rychtáře

měšťany

vykonával jeho

a ti

tváří

v tvář

konvertovali. Podobný průběh
i předvolání manželek, dětí a dalších obyvatel města několik dní poté. 207

ozbrojeným

vojákům raději

to bylo

podkomořího

"dobrovolně"

První zaznamenaný list pana

podkomořího

pochází z ledna 1626 a ten v

mělo

něm

pouze jmenuje nové osoby do konšelského sboru na místo zemřelých radních?08
Potíže se lounskými

spočívaly

v jejich vysokém

sebevědomí.

Pokud nebyli

spokojeni ve svých soukromých záležitostech, neváhali, k veliké

Přibíkově

měšťané

nelibosti,

suplikovat císaři.
O tom, že

podkomoří

nedostával z měst jen

peněžní částky,

ale i naturální

deputát, nás informuje list z roku 1629, ve kterém Přibík Jeníšek kárá městskou radu,
že jemu a jeho

spoluúředníkům

povinni jste, zadržujete a
[ ... ] abyste Vy pak, na

neposlala sudy vína a tedy ,,[t]o

nicméně

osobě

čím spravedlivě

vymlouvajíce se nedostatkem, jiným prodáváte

mé ponejprv, jak bych toho, co páni

předkové

moji

Tamtéž, fol. 219, 223.
J. JANÁČEK, Valdštejn ajeho doba, s. 202-203; B. ROEDL (ed.), Louny, Praha 2005, s. 136. Za
utržené peníze mohl Valdštejn najmout další pluky.
207 Totožný scénář mělo Huertovo působení i v dalších královských městech Žatci, Domažlicích.
205

206
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z povinnosti od Vás dostávali hoden nebyl, v tom
sobě

potomkům

a

zastávati
nevím,

neuměl,

zač

mým v zlé

přehlížeje,

to

tudy v lehkost

úřadu

i vzpomínání, že jsem

uvésti, a já také k tomu

přijíti

mého regály

dopustiti dáti

měl,

bych od koho rozumného vyložen býti mohl. Nebo není mi tak činiti o ten

špatný sud vína, který
koupiti mám a Vám se
Vy, ne tak

domnění

začátek učiniti, mě

mně,

sobě ještě
mně

něj

o

vždycky z požehnání božího bez Vaší pomoci

doprošovati

zapotřebí

zač

není, ale o ten despect, který

jako vlastní a více vzácné povinnosti

úřadu

mého,

naddotčeným

odkladem pro příčinu jinam téhož vína zamluvení prokazujete. ,,209
právě

Z dalšího textu vyplývá, že
a poddaným vyhledáváním u

císaře",

Přibíkovým

přičiněním,

"poníženým

byli z měst vyzdviženi cizí rychtáři a nahrazeni

domácími, byly navráceny statky "a tudy mnohé

neřády,

utiskování a soužení vás

obyvatelů měst přetržené jsou. ,.210 A jelikož je obecně známo, že někteří měšťané

víno prodávají "ledajakým písařům,,211, hrozí podkomoří inventurou, která by tyto
čachry

s obecním majetkem odhalila a dotyčné osoby by stihl zasloužený trest.
Také v dalších letech pokračovaly mrzutosti s obyvateli Loun. Poté, co u nich

podkomoří obměnil

u

rychtáře,

když se

radu (4. srpna 1635), dostalo se mu potupy na
dovnitř

nahrnulo "tolik

[ ... l a

vožralců

společném obědě

sobě hůře

nežli v

krčmě

počínali ... ,,212 Druhý den ráno ho zástupci města nevyprovodili dost důstojně (pokud

vůbec )213 a navíc jeho komornímu písaři nezajistili dopravní prostředek na zpáteční

cestu. Ubohý

písař

se sice pokoušel

nějaký kočár

obrátil na bývalého primasa, obdržel od

obstarat, ale když se s prosbou

něho odpověď,

že bohužel ve stáji žádné

koně nemá, ale pokud bude chtít, může mu půjčit voly.214 Nicméně i přes potupu,

která prý nikdy žádného
v jiném

městě

předchozího podkomořího,

a dosud ani

Přibíka

Jeníška

nepotkala, angažuje se nadále v městských záležitostech, v tomto

případě jakousi přímluvou u místodržících.

Když o
na konšely nejen

několik

dní

později

podkomořímu,

ale i

215

královský

rychtář

české komoře,

adresuje svou stížnost

nasazuje

Přibík

Jeníšek lehce

ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 78v. Zemřeli pravděpodobně při moru
v předchozím roce. B. ROEDL (ed.), Louny, Praha 2005, s. 145.
209 ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 98v.
210 Tamtéž, fol. 98v. Určit skutečný podíl Přibíka Jeníška na jmenovaných událostech je obtížné.
211 Snad jsou tímto označením myšleni někteří nižší úředníci, zemští nebo vrchnostenští, u nichž takto
Lounští urgovali své žádosti.
212 Tamtéž, fol. 154.
213 Naopak v roce 1625 ho Malostranští zapomněli uvítat, viz poznámka při obnově rady z 20. března.
NA Praha, PKÚ, inv. č. 3, Registra podkomořská.
214 ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 151n.
215 Tamtéž.
208
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vyčítavý

tón.

Proč rychtář nevěří

v jeho nestranné a spravedlivé rozsouzení sporu?

Proč na něj žaluje komoře?216 Nejistotu rychtáře lze ovšem chápat. Jistě měl ještě

v živé paměti napomenutí, kterého se mu dostalo minulého roku, když se
úřadu.

ujmou purkmistrovského
opoziční

rychtářovy přečiny

snad v domnění, že mocný
Přibíkovy

uráželi,

Navíc i v městské radě se proti němu postavila určitá

skupina, požadující jeho odvolání. Jelikož ale nespokojení

nedokládali

písemnými

úředník

důkazy, začal podkomoří

stojí zcela na jejich

potupě

hlasitě

předčítali.

korespondenci, potažmo osobu samotného

polovině října

1635 už ani

změně poměrů, neboť

ustavičné

úřední

Tím ovšem znevážili

podkomořího,

trpělivý Přibík

stejně

tak porušili svou

Jeníšek nevydrží a zoufale volá

v několika minulých týdnech dostal jenom z Loun

deset stížností, a tak " ... abych pro to samé jednu

pletichy a

Měšťané

straně, rychtáře veřejně

a
konšelskou přísahu o nevynášení informací mimo radnici. 217

po

váhat.

měšťané

listy, obsahující jeho pokárání, nosili po šenkovních domech a zde

je k rychtářově veliké

V

nechtěl

kancelář měl,

samé toliko domácí s duchovními i

která by tak

světskými

nevole a

téměř

časté

různice

vaše expedírovala. ,,218 Kdyby to tak mělo fungovat ve všech městech, vzdal by
se prý raději svého
Stejně

úřadu.

jako v Sušici i v Lounech se ve

městských věřitelů. Např.

v roce 1621
dlužnou

městu

částku

třicátých

letech objevuje otázka

Jan Jakub Infeld, štolba Adama ml. z Valdštejna,

3000 kgm. Obec

samozřejmě neměla

půjčil

na zaplacení a úroky

jen navyšovaly. Infeld, jist si svým postavením, nedbal am na

domluvy podkomořího a město mu nakonec muselo zastavit obecní mlýny?19

V listech z této doby Přibík často dokládá svou objektivitu: ,,[K]dybyste o mně jináče smejšleli,
byste mi před bohem i světem v tom velikou křivdu. Neb já, což Pánu Bohu vědomé jest, Vám
ani komu jinému z odporných stran škoditi žádosti nejsem. Tamtéž, fol. 158; nebo "I abyste se
nedomnívali (jakž snad Vy o mně ten concept máte, a však v tom se velice mejlíte), že bych Vám v té
příčině za spravedlivé učiniti nechtěl, nýbrž toliko na vznešení odporné strany bez slyšení Vás v tom
tu věc rozsuzovati úmysl měl", fol. 154; nebo "Žádný obžalovaný bez slyšení též jeho souzen býti
nemá." Tamtéž, fol. 153v.
217 Tamtéž, fol. 152.
218 Tamtéž, fol. 159.
219 B. ROEDL (ed.), Louny, Praha 2005, s. 139. V roce 1637 měl podkomoří prošetřit, zda Infeld
užívá mlýny oprávněně. ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 189n.
Jiný zásah proti věřitelům měst máme doložen u Nymburka v roce 1629. Město si půjčilo od Kateřiny
Hlavové 400 kgm. Sousedé, kteří za částku ručili, byli nyní obesláni Rudolfem z Valdštejna před soud
nejvyššího purkrabství. Přibík Jeníšek nymburským radí, aby si předně opatřili prokurátora, jenž by
sepsal vysvětlení, proč nemohou zaplatit. Sám vyjmenovává několik důvodů, aby získali čas.
Za prvé: dluh patří celé obci a nikoli jednotlivcům, a jelikož je právě ve městech činná komise
o porovnání s věřiteli, má žalobce vyčkat jejího rozhodnutí.
Za druhé: věřitel žádal zmíněné komisaře o pojištění dlužné sumy na celé obci a tím se tedy zřekl
rukojmích.
216

činili
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V roce 1634, po odtažení
purkmistrovský

úřad,

takže

vojáků,

Přibík

Zároveň připomíná měšťanům

provizorně

musel

měšťané

do Litomyšle a v září se Louny staly místem

někoho

jmenovat

císařské

povinnost zásobovat

nebylo nijak jednoduché. Od léta 1634 museli
armádě

převzít

odmítl Vilém Hynek Bolenda

jiného.

vojsko. To ovšem

posílat kontribuci švédské

řádění

vojenské soldatesky.

Purkmistr Řehoř Šafářovic byl odvlečen do Lipska, kde zemřel na následky
/220
poranem.
V

Nedostatek

finančních prostředků

na

běžný

měšťané

zvláštních dávek. Již od konce 20. let platili
žádají

podkomořího

podobných

chod radnice si vynutil
2 groše

obyčej

na obtížnost lidskou nerad schvalovati
východisko,odsouhlasi1. 221

Lounští totiž

města

podkomořího

a

Přibíka

a v roce 1636

Přibík "ačkoli

o povolení další týdenní sbírky. Tu jim

věcí

Styky

týdně

zřizování

já

mám", nevida jiné

zachycené v květnu 1637 jsou obchodního rázu.

Jeníška žádají o 200

strychů

žita (v

ceně

600 kgm.), splatných

až v říjnu téhož roku?22 Kredit města byl ale v Přibíkových očích značně otřesen,
neboť při

minulé

obnově

rady nebyli

měšťané

schopni vybrat dost

deputát. Proto se smlouvou souhlasí jen pod podmínkou, že
slíbí uvedenou sumu v daném termínu zaplatit. V

případě

peněz

na jeho

čtyři přední měšťané

insolventnosti

města

se budou moci tito ručitelé hojit na obecním majetku. 223
Zcela jiný okruh
oženit, a proto
a

ještě

skončil

problémů přestavuje

ve

mu trest ztížili.

vězení.

Radní ho i

Ospravedlňovali

ženy. Jelikož se tento skutek udál již
vyvozeny žádné

stížnost Jana

Přemysla,

přes Přibíkovo nařízení

to novým
před

závěry, označuje podkomoří

který se odmítl

odmítli propustit

obviněním, obtěžkáním

jakési

delší dobou a tehdy z toho nebyly
takové

obvinění

za

bezpředmětné

a znovu důrazně žádá o Janovo propuštění. 224
Poslední dva listy Lounským se týkají švédského vpádu do Českého
království v letech 1639-40. Louny byly v rukou

nepřítele

po celou dobu, tj. od

Za třetí: obeslaní se mohou odvolat na výpověď zemského soudu i císařskou rezoluci, která věřitele
odkazuje ke zl1Úněným komisařům.
Jenom, jakoby mimochodem, se Přibík Jeníšek zmiňuje, že požádal císaře o půlroční prodloužení
příročí na městské dluhy. Tamtéž, fol. 89-90.
220 B. ROEDL (ed.), Louny, s. 148. U jeho jména najdeme v registrech podkomořího křížek. NA
Praha, PKÚ, inv. č. 3, Registra podkomořího.
221 ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 165.
222 Rakovnické obci zase Přibík zaslal "poukázku" na 40 strychů pšenice, kterou si měšťané mohou
kdykoli vyzvednou v Březnici. Tamtéž, fol. 204.
223 Tamtéž, fol. 183v-184v.
224 Tamtéž, fol. 190v-192.
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května

března

1639 až do

následujícího roku.

Měšťané

museli znovu odvozovat

kontribuci do švédských rukou, spolupracovat s okupační posádkou a právem se
obávali, že budou u císaře pomluveni a obviněni ze styku s nepřítelem. 225 Hledali
proto radu a zastání u
současným

podkomořího.

Ten v úvodu listu

vyjádřil

stavem a dále uvedl, " .. .Že o Vás všech, in genere, jakožto lidech
nejmilostivější,

poctivých, pána Boha a vrchnosti Vaší

který

zavázaní jste, na pozoru majíce, toho nesmejším, a tak snadně
do takových Vám
vydávati se
věrnost,

soustrast s jejich

měli,

budoucně

přísahou věrnosti

věřiti

nemohu, abyste

k odpovídání nemožnejch i velice škodlivejch

nýbrž že JMe, králi a pánu svému

spolu i s celou obcí Vám k správě

svěřenou,

dědičnému,

aučinků

stále povinnou

beze vší proměny a jakékoli

poskvrny zachováte. ,,226
Odhalit ony

"pomlouvače"

není snadné, ale cosi by mohl

naznačit

následující

list. Přibík Jeníšek v něm píše městské radě, že primátor Václav Černý, který utekl
před

blížícím se

děti

i živnost.

nepřítelem

Několika měsíční nepřítomnost

majetek posloužil
svého

do Prahy, se vrací domů. V Lounech zanechal manželku,

při plnění

hospodářství

neměl

švédských

z něj však

udělala

chudáka. Jeho

kontribučních požadavků. Kvůli obnově

být primas v nejbližší

době

vůbec

zapojován do

úřadování. 227

5.8 Města za švédského vpádu

Poslední dva roky

Přibíkova podkomořství

jsou ve znamení

nepřátelského

vpádu do Českého království. Švédové vedení generálem Banerem, vstoupili
v květnu roku 1639 do Čech a zastavili se až před Prahou. Nedostatek dělostřelectva
neumožnil metropoli dobýt. Baner se usadil v Litoměřicích a organizoval odtud
přepady okolních měst a vesnic. Jelikož Švédové nemohli zemi dlouhodobě udržet,

rozhodli se ji

alespoň

zpustošit

(Banerův

rozkaz z října 1639). Lidé houfně

opouštěli

své majetky a ukrývali se v lesích. 228
První listy s žádostí o radu a pomoc

přicházejí

v srpnu 1639.

Měšťané

se

ptají, jak se mají k nepříteli chovat (žádá po nich kontribuci), naléhají na zaslání
Donášet měli prý jejich vlastní spolusousedé. Tamtéž, fol. 2I2v.
Tamtéž.
227 Tamtéž, fol. 226.
225

226
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dodávek obilí a požadují salvaguardii. Žatečtí se podivují, proč nedostávají od
místodržících odpovědi na své listy.
,,[N]epochybně,

ráčí

zpráva je více než zajímavá:

že v tom slušná příčina býti musela, nebo také na ty otázky

a dobré zdání, kteréhož Vy
poněvadž

Přibíkova

časem

žádáte, netrefí se vždycky skrze psaní odpovídati,

Jich Mi[losti], jimž správa tohoto království od JM císařské poručena jest,

museti v tyto roztržité

časy dobře

povážiti, k čemu, komu, aby tudy mocnost

a důstojenství JMe uraženo nebylo, a potom ti,
k svému

očištění

zvláště,

neujímali, raditi,

kteří

by to přehlídli, jako za povolení

že každý

věrný

poddaný JMe ví,

čím

nejmilostivější vrchnosti své povinen jest. ,,229

Jinými slovy, místodržící nemohou

měšťanům

poradit, protože by se

později

mohli sami ocitnout v podezření z vlastizrady. Pro jistotu odkazují všechny tazatele
k císařovým

patentům,

které byly

při příležitosti nepřátelského

vpádu rozeslány po

královstvÍ.
Podobně

alibisticky

vyznívá

1

místodržících): "V pravdě vinšoval bych

podkomořího

(resp.

aby jste poznati mohli, jak

srdečně

další

sobě,

omluva

a upřímně potom vždycky jsem dychtil a dychtím to skutkem dokázati [tj. pomoci jim
v jejich

těžké

situaci, pozn. aut.], ale že ta

věc

tohoto

generálech vojenských (v jejichž to moci v podobných
přísluší

a náleží)

zůstává

politickou správu na

sobě

zůstaviti

všechna na pánech

případnostech

a od nich dependíruje, když oni ne vždycky
majíce

při

oblibují a s námi snášejí, proti tomu, co
vol, neb nevol

času

disponírovati

sobě

to, co my

nich vyhledáváme a za dobré uznáváme,
říci

nevíme, nýbrž přitom toho podle přísloví

musíme; et enim tempore belli sílent leges, pro kterouž to

také příčinu pokaždé Vaše psaní Jich Mi[lost]em

pánům

místodržícím JMe od Vás

v té materii činěné, jak JM panu hraběti Šlikovi, tak i per consequens generalitati
armady JMe se

propůjčují

a za brzké remedirování i odvracení toho zlého na Vás

se valícího, k nim se s přednešením všelijakých podstatných motiv přímluvy
naděje

jest

(poněvadž

činí,

i ta

tolikéž v ta místa o žádostivou ochranu a zastání se ucházíteJ,

že v té příčině opuštěni nebudete, nýbrž bud' psanou a nebo austní skrze sollicitátora
by jste se ubezpečiti, a kterak v takové
postupovatl. meVl'l, reso Iutl' dostanete. ,,230
Vašeho

odpovědi, nač

případnosti

Peter ENGLUND, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2001, s. 18Sn.
Tamtéž, fol. 212.
230 Tamtéž, fol. 213r-v.
228
229
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dále

Nepřítel
důrazněji. Ještě

však

nečekal,

září

18.

až se

měšťané

poradí se svou vrchností a naléhal stále

chválí podkomoří Rakovnické, že všem

pohrůžkám statečně

odolávají, ačkoli z města ujeli i krajští hejtmani?31 Ale již o měsíc později si sám
generál Baner vymohl vstup do
kalichy a

města,

pět kilogramů stříbra.

odvezl si odtud 7000 zl. výpalného, kostelní

Pokus zapálit

město zmařili

obyvatelé usilovným

hašením?32 V listu z 10. listopadu tak může Přibík Jeníšek pouze soucitně dodat:
"S nemalou žalostí
ruině

lítostivě

tomu jsem

Vy a jiní všichni obyvatelé

nepřátelský

a těžké

vpád,

přivedeni

nepříležitosti

města

kjaké zkáze a dokonalé

Vašeho, skrze tak nenadálý na Vás

a tudy všechno

jako i podobně pan

vyrozuměl,

jmění

děkan

své (vystavši i

Váš) připraveni jste,

přitom

čehož

mnohé

Vám jistě

z gruntu srdce mého nepřeji a s Vámi v té příčině spolukřesťanské utrpení mám. ,,233
Podobné listy obdržel
jmenovaném

městě

se pokusil obavy

se

podkomoří

kromě

jiných

kouřimských

z Rakovníka, Kolína a Kouřirrů. V posledně

věcí

ztratila i

městská pečeť. Přibík

rozptýlit poukazem na sílící

císařskou

Jeníšek

armádu, která

se stahovala ku Praze. A skutečně do Kouřimě už nevtrhli Švédové, ale císařští, kteří
si ovšem

počínali ještě hůře

než

nepřátelé.

Dokonce vnikli na radnici a
odnesli většinu privilegií, městských knih a srnluV. 234

zničili či

Následující listy dokládají atmosféru bezprostředně po odchodu Švédů
z Kolína.
ihned

Podkomoří konšelům upřímně

mění

gratuluje, že byli zbaveni

tón. Nechápe, že ho Kolínští ani jednou

radu, jak se chovat k cizí

armádě

primas vrátí do

města,

spravoval obecní

má dle

důchody,

nepochybně něco

a z toho potom
Přibíkovy

instrukce

V tomto vypjatém okamžiku

Jererrůáše

proti povinnosti své skrze

odpovídati nemusel." Jakmile se
vyzvědět,

kdo ho zastupoval, kdo

kdo rozhodovalo vydávání kontribuce

jak se obyvatelé Kolína k cizincům chovali.

měst, neboť

těžce

ale

"okupace" nepožádali o

(1). Naopak vyzdvihuje osobu primátora

Spira, který utekl do Pardubic, "aby se
přinucení nepřítele nedočinil

během

nepřítele,

nepříteli

a hlavně,

235

končí Přibíkovy

starosti se správou královských

po smrti Kryštofa Vratislava z Mitrovic je jmenován na jeho místo

nejvyššího písaře království Českého.
231 Hejtmani se po návratu do města dožadovali určitých dávek na své vyživení. Přibík konstatuje, že
jejich žádost je neoprávněná (odvolává se na dřívější rozhodnutí místodržících v podobném případě) a
měšťané jim tedy nemusejí odvozovat nic. Tamtéž, fol. 215.
232 P. ENGLUND, Nepokojná léta, s. 186-187.
233 ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 216.
234 Tamtéž, fol. 218v.
235 Tamtéž, fol. 220-221 v.
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5.9 Itinerář Přibíka JenÍška z Újezda

Přibíkova itineráře představuje

Sestavení
částečně.

pouze

z doby jeho

sice lákavou výzvu, ale splnit lze

Konkrétní podrobné informace o jeho cestách a pobytech máme jen

podkomořského

působení,

pro jiná období nejsou takové údaje

k dispozici. Pokusme se tedy alespoň o hrubý nástin.
Kde a jak

často Přibík

pobýval za svého mládí nevíme.

v Klatovech, ale služba v zemských
Měl-li

zde pronajatý

úřadech

nějaký dům, či

Patřil

Pasově,

Bavorska

po jeho zajetí u
a

nakonec

do

Vodňan

dům

ho brzy musela trvaleji upoutat v Praze.

zda ho u sebe ubytoval Jan z Klenového není

bohužel známo. V průběhu stavovského povstání nacházíme
v

mu sice

je

Vídně?36

vězněn

v Praze, odkud odchází

Během

se královských prokurátor zdržoval v Praze, kde

Přibíka

vyšetřování

Jeníška
zpět

exekuční

shromažďoval důkazy

do

komise
obžaloby.

Podobně asi pracoval i v letech 1622-23 u konfiskační komise. Četné návštěvy

deskového úřadu (v pozici relátora) v roce 1623 bezpečně dokládají jeho přítomnost
v Praze. 237 Návštěva jeho vlastních statků přímo doložena není, ale předpokládám, že
se

při

koupi druhé poloviny

oči přesvědčilo

Svrčovce

(1622) a březnického panství (1623) na vlastní

jejich stavu. Jako karlštejnský purkrabí snad

několikrát

navštívil

starobylý hrad uprostřed hvozdu.
Skutečný itinerář

tedy

můžeme začít

nám budou jednak údaje o obnovování
účastnil

238

sestavovat až od roku 1624. Vodítkem

městských

rad, jichž se

podkomoří osobně

a zejména kopiář jeho listů městským obcím, kde je ve většině případů

uvedeno místo odeslání.
Koncem roku 1624 a první polovinu roku následujícího

objížděl Přibík

Jeníšek

z Újezda všech 22 královským měst. 239 V srpnu ho nalezneme v Březnici, kde
pravděpodobně

dohlížel na opravy svého nového sídla a obnovu zanedbaného

hospodářství. Vánoční svátky strávil na západě Čech, ve Štěpánovicích. Nabízí

se otázka, kde

Přibík

ve

zmíněné

vsi bydlel,

neboť

zdej ší tvrz je k roku 1516 uváděna

Viz kapitola 4.
NA Praha, DZV 141.
238 Z tohoto hlediska provedl rozbor rukopisu protokolu obnovování městských rad Marek
ĎURČANSKÝ, Úřední knihy vedené v rámci podkomořského úřadu jako pramen k výzkumu
šlechtických dvorů v období třicetileté války, SAP 52,2002, s. 243-255.
236
237
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jako neobývaná. 24o Ač o tom nemáme žádné zprávy, domnívám se, že ji Jeníškové
Podkomoří

znovu obnovili.

Svrčovci,

mohl žít na nedalekém

ale žádný z listů není

označen "dán na Svrčovci", ale vždy "na Štěpánovicích,,?41
Počátkem

jedenácti

roku 1626 najdeme podkomořího v Březnici, kam se po jarní

městských

rad

opět

opět

vrátil. Vadventním období se

obnově

uchyluje na

Štěpánovice.

Zajímavý je rok 1628, kdy
komisař tří

jihozápadních

krajů

Přibík

Jeníšek vyjíždí z Březnice jako

během března

a

reformační

a dubna stihne navštívit Tábor,

Pelhřimov, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Strakonice, Sušici, Klatovy

a Březnici. Poté si
pokračuje

"odskočí"

do Prahy obnovit zdejší
městech

v rekatolizaci ve zbylých

do sousedních obcí (Klatov a Sušice),
Prahy, kde se účastní prosincového
Rok 1629
dubnu,

pomyslně

červenci

městské

rady, a

vzápětí

Plzni a Domažlicích. Odtud zajede

vymění

konšelský sbor a vrací se zpátky do

sněmu.

uzavírá tento trend. V Březnici

Přibíka

najdeme v únoru,

a listopadu. Vezmeme-li v úvahu, že pouze v březnu pobýval

v Praze a v květnu projížděl severozápadními Čechami, lze bez nadsázky říci, že
v Březnici strávil většinu roku?42
V období 1624-1629
města osobně

Přibík

Jeníšek

poměrně často navštěvoval

(ze 109 obnov jich absolvoval 52, tj. 48 %). Stále přetrvává náklonnost

k původnímu rodovému majetku na Klatovsku, ale do
březnické

královská

panství, kam se

podkomoří

stále

častěji

popředí

uchyluje.

se dostává nové
Přesto

je pobyt

v Březnici většinou spojen se zajížďkou do Štěpánovic, příp. do sousedních
královských

měst.

Rok 1630 už znamená kvalitativní ale i kvantitativní
podkomoří osobně vyměnil

pouze

městskou

1636 absolvoval pouze 26 obnov ze 137, což
jeho

pobytů

v Praze

zastihneme v Praze

začíná výrazně

během

radu na

Hradčanech

představuje

stoupat. O rok

celého roku. Krátkodobé

změnu.

Nejen, že

(v období 1630-

pouhých 19 %), ale

později

vyjížďky

už

Přibíka

četnost

Jeníška

na venkovská panství

se konaly v únoru a říjnu.

Jejich pořadí viz kapitola 5.3.
NA Praha, DZV 45, fol. C 2.
241 Po prodeji zdejších statků se Štěpánovice, nikoli Svrčovec, staly centrem jezuitského panství.
Marie DOSKOČILOVÁ (ed.) Berní rula 23. Kraj Plzeňský, Praha 1952.
242 Jistě není náhodou, že právě v tomto roce vznikl nový urbář březnického panství.
239

240
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přerušen

Tento trend byl však ve svém zárodku
a obsazením hlavního
přesunul

do

(15. listopadu - 25.

bezpečí jihočeské

Ani v roce1633 se
sehrát

města

skutečnost,

května)

metropole, odkud mohl

podkomořímu zpět

do Prahy

vpádem saské armády

1631. Sbor místodržících se

Přibík zajíždět

příliš nechtělo.

na své statky.

Jistou roli mohla

že mu byl saskou armádou zcela vydrancován

dům

na Starém

Městě.

Další rok (1634) zahájil

Přibík tradičně

osobní obnovou konšelského sboru na

západě Čech, počátek jara trávil na Březnici a poté se na delší čas přesunul do Prahy,

odkud odjel až v říjnu

kvůli

postupujícímu

měsíc

Jeho

přítomnost

se ale vrátil

odjížděl

zpět.

jen na sporadické

výměny

nepříteli

do

Budějovic.

v Praze se stala trvalou a

rad, nebo na

krátkodobější

Již následující

podkomoří

pobyty do

Poslední dva zaznamenané roky (1639 a 1640) se místo odeslání

odtud

Březnice.

podkomořských

listů neliší, zní Praha?43

V úřadu podkomořího královských měst, strávil Přibík Jeníšek z Újezda plných
16 let. 244 Nastoupil do něj v okamžiku, kdy došlo k jeho přeměně ze zemského úřadu
na královský. Vlastní iniciativu tak musel
české

do

dvorské

kanceláře

povědomí měšťanů?

častěji, spočívala

vybrání

podřizovat nařízením

i z kanceláře místodržitelské. Do jaké míry pronikl

Vždyt' v některých obcích nebyl celá léta. A tam, kam jezdil

jeho práce ve jmenování nových

příslušné peněžní

sumy,

případně

konšelů

a obecních starších, ve

naturálního deputátu.

obraceli mnozí měšťané se svými stížnostmi na příkoří, jichž byli
lamentoval a

oháněl

(v rámci

pramenů

přátelsky

porovnat,

z české komory,

se

zaneprázdněním,

ale

výslovně

rozsoudit.

se k

němu

oběťmi. Přibík

sice

žádnou žádost neodmítl

mnou prozkoumaných). Vždy se snažil
případně spravedlivě

Přesto

Neztotožňuji

znesvářené

strany

se proto s názorem

J. Vančury, že Přibík Jeníšek z Újezda využíval svého úřadu pouze k osobnímu
prospěchu

a obohacení.

Bohužel Protokol obnovy městských rad je zachován pouze do roku 1636 a tedy nevíme, jak často
v posledních čtyřech letech královská města. Předpokládám, že sestupná tendence
zůstala zachována, navíc Přibík dovršoval 60. rok svého života.
244 Po vydání OZZ (čl. A 36) platil formálně pětiletý služební cyklus, po jehož uplynutí musel dotyčný
úředník složit funkci. V praxi však nebyl důsledně dodržován. Přibíkovo znovujmenování pochází až
ze 17. května 1634. F. ROUBÍK, Místodržitelství v Čechách 1577-1749, SAP 17, 1967, s. 586, viz
také Petr MAŤ A, Svět české aristokracie 1500-1700, Praha 2004, s. 340-341.
243

objížděl Přibík
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6. NA VRCHOLU KARIÉRY - NEJVYŠŠÍ PÍSAŘ

Vrcholu své úřednické kariéry dosáhl Přibík Jeníšek z Újezda 28. června 1640,
kdy byl jmenován nejvyšším písařem Českého království?45 Výše se v rámci
rytířského stavu již dostat nemohl. Z titulu své funkce dohlížel na práci Úřadu desk
účastnil

zemských a

se zasedání zemského soudu, kde

bděl

nad správností

zapisovaného soudního protokolu. Z katedry předčítal svědectví a rozsudky a nesměl
se odtud vzdálit pokud soud zasedal. 246 Nadále patřil do sboru místodržících
spravujících zemi v nepřítomnosti panovníka.
Králové Ferdinand II., ani jeho stejnojmenný syn, se v zemi

příliš

nezdržovali.

Od konce roku 1620 až do své smrti o sedm let později spravoval Čechy kníže Karel
z Lichtenštejna. Nejvyšší zemští úředníci mu nejprve pouze pomáhali a po roce 1627
přešla

správa

země

předbělohorské

do jejich rukou. Místodržitelské pravomoci však oproti

době

značně

poklesly a místodržící se

vlastně

stali pouhým

výkonným orgánem české dvorské kancelářé 47 a panovníka. Jejich mandát byl
přerušován během

čela země

do

vojenských tažení, kdy si

následníka

trůnu

výjimečné

okolnosti vynutily postavit

arciknížete Ferdinanda,

či později

jeho bratra

arciknížete Leopolda Viléma. Vždy pouze na přechodnou dobu?48
Je s podivem, že

úředníci

za výkon funkce místodržících nedostávali žádný

pravidelný plat, o čemž svědčí četné žádosti císaři?49 Naproti tomu měl Přibík
Jeníšek jako nejvyšší písař podíl na příjmech z intabulačních tax,250 a po roce 1644
dostával úrok ze sumy 5000 kgm. 251 Dále měl podíl na odkazu Václava Vřesovce
(ten

245
246

činil

22 000 kgm) a dle

sněmovního

rozhodnutí z roku 1603 získal

ještě roční

F. ROUBÍK, Místodržitelství, s. 585.; jmenovací dekret NA Praha, SM, sign. O 13/10, kart. 1567.
'

,

P. BURDOVA, Uřad, s. 327.
247 V čele české dvorské kanceláře stáli: Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic (1599-1628) a po něm
Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka (1628-1652).
248 K vývoji pobělohorské zemské správy M. VOLF, Obnovení nejvyšších zemských úřadů po Bílé
hoře, SAP 27, 1977, č. 1, s. 3-49; F. ROUBÍK, Místodržitelství, s. 539-603.
249 NA, SM, sign. S 49/13, kart. 2169.
250 Společné důchody tří nejvyšších úředníků zastoupených v ÚDZ tvořily poplatky za vklady
trhových smluv, dědictví, věna (z každého 1000 zl. se platilo 8 zL). Nařízení poručníka, zplnoletnění,
zvýšení věna a jiné úkony stály 1 zl. 36 kro Samostatný příjem nejvyššího písaře tvořily taxy za
trhovou smlouvu, upuštění od věna, propuštění poručníků (1 zl. 36 kr.) a za zápis dluhu (z každých
233 zl. mu náleželo 28 kr.) NA Praha, SM, sign. L 37 ll, kart. 1386 - Dekret Ferdinanda II. o rozvržení
tax z 28. dubna 1629.
251 Za tuto částku byl prodán dům u kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, který do té doby mohl
nejvyšší písař využívat. P. BURDOVÁ, Úřad, s. 327.
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příjem 150 zlatých?52 Jaké výše dosahovaly jiné, vedlejší výdělky, nemáme žádné

zprávy.
Dobový odhad celkových
arcibiskup

Vojtěch

příjmů

Harrach. Dle jeho

písaře učinil

nejvyššího
mínění

dosahovala

v roce 1651 pražský

částka ročních požitků

10 000-12 000 z1.253 Takto by předčil i své výše po stavené kolegy z panského stavu.
S přibývajícími léty se

bezdětný Přibík

Jeníšek

začal

dědici.

ohlížet po svém

Přibíku

Oblibu našel v synovi svého bratra Jana a Anny Nebílovské z Drahobuzi,
vzdělání,

Františkovi. Poskytl mu
Jeho

přízeň

vypravil ho do

zahraničí

a učinil ho svým dědicem.

vyvrcholila v roce 1642, kdy svému synovci vymohl

přijetí

do panského

stavu. Část literatury mylně uvádí, že takto poctěn byl i Přibík sám,254 ale prameny
255
hovoří jinak. Císařská listina z 25. dubna 1642 pouze polepšuje Jeníškovský erb
a vypouští jméno Jeníšek z titulatury. Jmenovaný se tak nadále psal jako

Přibík

z Újezda. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že Přibík z Újezda zastával až do své
smrti

úřad

rytířského

nejvyššího

písaře

království, který byl vyhrazen pouze

stavu. Stejné privilegium obdržel 4.

června Přibík

příslušníkům

František, navíc

s povýšením do stavu svobodných pánů. 256
Úřad nejvyššího písaře s sebou přinášel i výsadu účastnit se královských

korunovací. Tehdy se jednalo o korunování Ferdinanda IV.

Při

této slavnostní

příležitosti nesl Přibík z Újezda novému králi žezlo. Ferdinand IV. se ale nikdy vlády

neujal, neboť již roku 1654 zemře1. 257
Po deseti letech od nástupu do funkce se
Zemřel

Přibíkova

životní dráha

uzavřela.

1651 v Praze a jeho tělo je pochováno v Březnici v kostele sv.
Ignáce a sv. Františka Xaverského. 258 Muž, který se narodil v éře doznívající
25.

března

renesance, náboženské plurality a politického dualismu, umíral na
epochy, v zemi

formálně

katolické, kde

stavům zůstal

počátku

barokní

jen zlomek původní moci.

252 Tamtéž
253 P. MAŤA, Svět české aristokracie, s. 201.
254 Nad'a KUBŮ, Zámek Březnice, Praha 1996.
255Polepšení erbu spočívalo ve výměně klenotu. Místo postavy mouřenína byl přidán dvojhlavý orel
s rozepjatýI1Ů křídly. Na prsou nesl štítek s písmeny F III (Ferdinand III.) a nad ním byla císařská
koruna.
256 Originály obou listin v SOA Praha, Vs Březnice, inv. Č. 11 a 12, kart. I.
257 Portréty habsburských panovníků přinášejí Ivana ČORNEJOVÁ - Jiří RAK - Vít VLNAS, Ve
stínu tvých křídel... Habsburkové v českých dějinách, Praha 1995.
258 Hrobka byla v nedávné minulosti nepietně poškozena a při "úklidu" byly některé kosti nahodile
uloženy do rakví, jiné zůstaly v koutě. V současnosti je hrobka nepřístupná. Ústní zpráva p. Josefa
Charypara, březnického faráře.
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7. vÝVOJ MAJETKU JENÍŠKŮ Z ÚJEZDA

7.1 Statky po smrti Buriana st. JenÍška z Újezda

V této kapitole bych se pokusil prozkoumat majetkové

poměry,

z nichž

Přibík

Jeníšek z Újezda vzešel i způsoby, jakými rodový kapitál rozšiřoval. Začněme tedy
na přelomu 16. a 17. století.
Když Vilém st. Jeníšek z Újezda a po něm Burian st. přebírali rodový majetek,
jednalo se o stabilizovanou doménu, jejíž
Jeníšek velkou

část

správě

nenasvědčuje

života. Nic

zasvětil

a zvelebování

tomu, že by

Jan st.

bratři větším způsobem

do její struktury zasahovali a lze se domnívat, že do 17. století vstupovala tato
nezměněna.

majetková základna

Jindřich, Přibík,

(J an, Vilém,
Osiřelého

majetku se po

Boží požehnání v podobě

Burian) však nastolilo otázku

otcově

pěti

Burianových

ohledně

synů

její budoucnosti.

smrti v roce 1599 ujal nejstarší z bratrů Jan Jeníšek

z Újezda. Pohledávky ve výši 1800 kgm. použil obratem na zaplacení otcových
dluhů a sám musel sáhnout po úvěru, aby oživil zanedbané dvory?59

Mladší sourozenci žili

několik

let pod

poručnictvím

Jana, ale když i nejmladší

Burian dosáhl plnoletosti (1605), pustili se Vilém s Jindřichem do sporu o vymezení
podílu na

dědictví.

znesvářenými
obviňovali

Proti

Během

stranami

z nedbalého
osočování

roku 1605 se mezi

vyměnilo několik

českou

kanceláří

suplikací, v nichž se

a

oběma

bratři vzájemně

hospodaření.

ze zadlužení

společného

majetku se Jan Jeníšek bránil

poukazem na neupokojivý stav panství "na stavení a na rybnících velmi spustlému,
na

dědinách

vyžilému tak, že jsem na to veliký náklad, nechtíc, aby to k spuštění

dokonce přišlo,
dobytek

hovězí

obou dvorcích

činiti

přes

10

kusů

živého více

měl čím dědiny,

Jan naopak

vyčítal

nepozůstalo,

260

i

štěpánovském

při těch

musel jsem zase jiný dobytek

neb prve dosti vyžilé byly, opravovati." Svým

svévolné vybírání

život. 260

259

dvoře svrčovském

všechen [ ... ] jest zhynul, tak, že jest téhož dobytka všeho

kupovati, abych
bratrům

a vésti musil, a poněvadž při

SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 6, kart. 1.
NA Praha, SM, sign. G 96/2, kart. 840.
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peněz

z krčem a bujarý

společenský

Při

jedné vzrušené

výměně názorů

dostal Jan od prchlivého Buriana kordem

,,261 Pravo
, ovsem sta'1 o na
pres hl avu, "ze Jest mu od to ho uhozem' prouha nabevhla.
v

v

V·

straně

žalujících a Jan byl nakonec donucen rozdělit majetek na pět dílů.
základě

Na

dílčích

dvou dochovaných

několika

cedulí a

drobných zmínek

v jiných pramenech lze jen nesnadno rekonstruovat rozdělení statku.

Bezpečně

víme,

že Vilém obdržel díl první, Jindřich čtvrtý a Přibík pátý.262 První dva díly zahrnovaly
rozdělený Svrčovec.

Byť

známe z popisu jen druhý díl,

jasně

z textu vysvítá

rozlehlost zdejší tvrze. Rytířské sídlo stálo na břehu řeky Úhlavy, obehnáno
příkopem,

který se

překonával

po

mostě

a

mostečku.

Vedle obytných

pokojů

a vězení zde najdeme stáje pro dobytek, chlévy, pivovar, chlebovou pec a

dvě

studny?63
Druhá

dílčí

dvůr

poplužní

cedule vymezuje

s nezbytným

třetí,

Tupadelský díl.

hospodářských

poddaných z několika okolních vsí.

Kvůli

Patřil

k němu pouze jeden

zázemím, šest

rybníčků

a sedm

nedostatku obytných prostor mohl Burian

Jeníšek rok bydlet ve Svrčovci. 264 Tento stav mu příliš nevyhovoval, a tak při
nejbližší příležitosti prodal svůj podíl Janu Bezděkovskému z Římků a sám
se zakoupil

stepanovlce.
v

v,

•

na Těšetinách. 265
266

Poslední dva díly snad

Majetkové vyrovnání však do rodiny klid nevneslo,
rok 1606 došlo na

svrčovecké

tvrzi k potyčce a Jan

právě

tvořily

rozdělené

naopak. Na Nový

"Jindřicha

tesákem v hlavu

jednou ranou a druhou ranou v levou ruku škodlivě ranil a vejtržně vokrvavil",267
nejmladšího Buriana "z

ručnice udeřil

a tou ranou kulkou jej v hlavu

ustřelil,

a tak

jako by jej zamordoval,,268 a konečně třetího bratra Viléma "tesákem v hlavu ranil, až
mu mozek z hlavy tekl, od kteréžto rány jedenáctý den jest

umřel,

a tak jej bratra

svého nenáležitě zamordoval".269

NA Praha, Komorní soud (dále KomS), inv. č. 67, Registra obeslání z vejtržnosti soudu komorního
1602-1613, fol. 159.
262 NA Praha, DZV 191, fol. E 11.
263 SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 6, kart. 1. Držitelem druhé části Svrčovce byl Jan JenÍšek.
264 Tamtéž.
265 A. SEDLÁČEK (ed.), Rozvržení sbírek a berní r. 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími
berníky učiněné, Praha 1869, s. 51.
266 Vyvozuji to z věty: " ... my čtyři bratři, kteří díly své na tvrzech v Svrčovci a v Štěpánovicích jmiti
budou ... " SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 6, kart. 1. Za vyhotovení dílčích cedulí a pomoc při
rozdělování statku bratři zaplatili 50 kgm., tamtéž.
267 NA Praha, Koms, inv. č. 67, fol. 174.
268 Tamtéž, DZM 122, fol. O 1.
269 Tamtéž.
261
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Trochu zaráží ta

skutečnost,

že Jan samotný dokázal

přemoci

své

tři

bratry,

kteří rozhodně nebyli žádnými beránky, o čemž svědčí zápisy u komorního soudu. 27o
Nicméně

za

svůj čin

byl odsouzen do

na peněžní závazek propustili.

vězení

v Daliborce, odkud ho po krátkém

čase

271

V souvislosti se sporem roku 1605 je zajímavé, že ani v jedné stížnosti
se nevyskytuje
jako

svědek

Přibíkovo

jméno. Kdyby žil na

by mohla vést snad

ještě

určitě

by figuroval

jednak

Přibíkova

absence v pramenech let 1605-1606

ke spekulacím o jeho zletilosti. Jako osoba "let svých

nemajíd" by nemohl žádným
hovoří

tvrzi,

"mordu" svého bratra Viléma. Snad bydlel v Klatovech, nebo už tehdy

byl v péči Jana z Klenového.

tomu

svrčovské

označení

způsobem

do majetkového porovnání zasahovat. Proti

Buriana za nejmladšího bratra, a fakt, že majetek byl

v srpnu 1605 rozdělen na pět dílů.
Po násilné smrti Viléma Jeníška získal jeho díl

Jindřich

a záhy spravoval i

část

Přibíkova dědictví. 272 To by potvrzovalo domněnku, že Přibík Jeníšek nežil

na Svrčovci, ale někde jinde, snad v Praze.
Změnu

v držbě majetku

přinesl

rok 1615, kdy

zemřel Jindřich

Jeníšek.

Přibík

se ujal Štěpánovic a polovinu Svrčovce dostal Jan. 273 Od této doby lze pozorovat
vzrůstající Přibíkův

zájem o rodové statky. V září následujícího roku odkoupil

od dominikánského kláštera sv. Panny Markéty v Plzni

kmetčí

platy ze vsí Vícenic

a Dehtína za 700 kgm. 274 Půl roku poté se rozhodl získat polovinu bratrových statků.
Trhovou smlouvou z 27.

března

1617 koupil

Přibík

Jeníšek

půl

tvrze

svrčovské,

celou tvrz Štěpánovice s příslušnými díly vesnic "a se vším příslušenstvím k tomu
náležejícím" za celkovou sumu 25 000 kgm. 275

Poté, co vypuklo stavovské povstání, uchýlil se
Jeho

opuštěný

majetek

měl

Přibík

do

zahraničního

být použit k vyplácení vojska. Ovšem až po

exilu.

vypořádání

NA Praha, KomS, inv. č. 21 a 67.
Částkou 4000 kgm. se za něj zaručil Vilém z Landštejna, hejtman Nového Města pražského. NA
Praha, Nejvyšší purkrabství (dále NP), inv. č. 101 - Registra zapsání vězňů, fol. 96.
272 Tamtéž, DZV 191, fol. E 11.
273 A. SEDLÁČEK, Rozvržení, s. 51. Přibík Jeníšek z Újezda na Štěpánovicích (!) zaplatil za
zemřelého Jindřicha zbytek berně, ale vzápětí asi odevzdal statky Janovi, viz níže. V mezidobí 161517 je titulován pouze Přibík Jeníšek z Újezda a v Klatovech. NA Praha, DZM 28, fol. O 29; tamtéž,
DZM 51, fol. B 12. V královském městě vlastnil menší písař dům Fa1ckrabovský, který ovšem roku
1615 vyhořel a na počátku povstání byl prodán za 150 kgm. J. VANČURA, Dějiny, s. 478. Druhý
dům je zmiňován na Špitálském předměstí. NA Praha, DZM 51, fol. C 28.
274 Roční výnos těchto platů činil 23 kgm. Tamtéž, DZV 191, fol. B 30.
275 Tamtéž, fol. E 11. Kvitance o zaplacení poloviny kupní ceny pochází až z roku 1627.
270
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věřitelů. 276 Skrze Jeníškovské panství mezitím protáhla Mansfeldova armáda

dobývající Plzeň a obrátila ho v popel a prach?77 Úřední povinnosti související
s pobělohorskými exekucemi a konfiskacemi vázaly královského prokurátora
dlouhodobě

v Praze a znemožňovaly mu pobyt na statcích a jejich obnovu.

Přesto

v lednu 1622 koupil od staršího bratra Jana Jeníška druhou polovinu zpustošeného
Svrčovce za 7000 kgm. 278 Jan se přestěhoval na Málkov u Lnář, kde poté žili i jeho
potomci. 279 Přibík Jeníšek ve svých rukou soustředil původní otcovský majetek, ale
těch několik

úředníka

vesnic už nedokázalo ambiciózního královského

Není divu, že si ze záplavy konfiskovaných

statků

také vybral

svůj

uspokojit.

díl - panství

březnické.

7.2 Historie březnického panství

Malé poddanské
v údolí

řeky Vlčavy

městečko

na severozápadním okraji

Prácheňského

na soutoku s Hlubyňským potokem. Jeho význam zvyšovala

jedna z odboček tzv. Zlaté stezky, která tudy procházela.
a panské sídlo

oddělovala řeka. Půdorys města

tvar s osou kolmou na tok

řeky.

Na

pouze

dřevěnou

náměstí

hradbou,

Městskou

v předindustriální době
proti

sobě

stály

a starý gotický kostel sv. Mikuláše. Z jižní strany bylo
pravděpodobně

kraje leží

příkopem

zástavbu

měl čočkovitý

renesanční

městečko

radnice

chráněno

a valy, jejichž přítomnost dodnes

dokládají názvy místních ulic - Horní a Dolní valy. Fortifikace však

počátkem

16.

století zanikla a k vybudování nové nebylo přikročeno?80
Prvními doloženými držiteli Březnice jsou od poloviny 13. století Buzicové?81
Počátkem

15. století koupili

v husitské revoluci

Březnici

přinesla Březnici

Zmrzlíkové ze Svojšína. Jejich aktivní
vypálení katolickým vojskem. Tvrz

účast

dočasně

zpustla a do její obnovy se pustili až noví majitelé, Malovcové z Chýnova a na
Vimperce (od r. 1506). Na

stavbě vnějšího opevnění

se

údajně

podílel slavný

NA Praha, SM, sign. G 96/3, kart. 840.
Tamtéž, sign. G 96/9, kart. 840.
278 NA Praha, DZV 293, fol. D 20.
279 K Málkovu patřila ves Lažánky. Roku 1615 zde vrchnost přiznávala 10 osedlých. A. SEDLÁČEK,
Hrady 9, Praha 1996, s. 26l.
280 S výsledky archeologických průzkumů souhrnně seznamuje Karel NOVÁČEK, K počátkům
Březnice, Podbrdsko 1, 1994, s. 17-37.
281 Budislav z Březnice je zachycen v pramenech roku 1238. N. KUBŮ, Zámek Březnice, Praha 1996;
A. SEDLÁČEK, Hrady 9, Praha 1996. Zde je také nejpodrobněji vypsána historie celého panstvÍ.
276
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architekt Benedikt Rejt z Pístova.

Během

prvního stavovského odboje roku 1547 se

Malovcové postavili proti králi Ferdinandovi 1. a o statky
se stal

Jiří

Lokšan z Lokšan.

Původem

slezský šlechtic

přišli.

věrně

Novým majitelem

sloužil vládnoucímu

habsburskému rodu mj. jako vyslanec v Polsku, dvorský rada,

místokancléř

nebo

řezenský říšský hejtman. Panství koupil za 7500 kgč. 282 a ihned započal s nákladnou
renesanční přestavbou

tvrze. Po jeho náhlé smrti roku 1551

Kateřina

z Lokšan a tvrz se pod rukama milánských
zámek, který s menšími úpravami stojí dodnes. 283
Nově

upravené sídlo si oblíbil i

císařův

pokračovala

v díle vdova

stavitelů proměnila

v nádherný

mladší syn Ferdinand Tyrolský

(v letech 1547-1567 místodržitel v Čechách), zejména díky neteři majitelky, Filipíně
WeIserové, s níž se roku 1557 na Březnici tajně oženi1. 284 Císař nakonec nerovný
sňatek

s měšťanskou dcerou uznal.

zámek Ambras a
svou smrtí

březnické

rozdělil

Kateřina

z Lokšan svou

neteř

následovala na

panství zanechala svému synovi Ferdinandovi. Ten

majetek mezi

tři

syny: Adam s

Jiřím

se

podělili

o

před

Březnici

a Václav obdržel nedaleké tochovické panství. 285
V neklidných letech stavovského povstání se Lokšanové,
jiní, postavili proti

císaři.

prchajícího krále po

stejně

jako mnozí

Adam Lokšan, komorník Fridricha Falckého, doprovázel

Evropě. Zemřel

roku 1622 poblíž Sedanu, když na

něj

v bouři

spadl strom?86 Ostatní dva bratři zůstali v Čechách a vyčkávali věcí příštích.
V červenci 1621 píše Václav Lokšan knížeti Lichtenštejnovi trochu naivní list,
v němž si stěžuje, že mu na statky přijela

císařská

komise šacovat majetek. Prý

Výpis z desk zemských v ANM, sign. 1472, Kopiář Přibíka Jeníška z Újezda, fol. 94.
Stavební ruch na zámku se samozřejmě odrazil i v samotném městečku. Část předměstí byla
dokonce lidově zvána Medulán (od Milán). Domy byly přestavovány v novém slohu a dostaly
sgrafitovou fasádu. N. KUBŮ, Zámek Březnice, Praha 1996.
284 Sigrid-Maria GROSSINGOVÁ, Kupecká dcera v domě Habsburků. Filipina WeIserová a její
léčitelské umění, Praha 1993.
285 Městečko Tochovice (městečko právním statusem, nikoli velikostí či významem, viz Eduard
MAUR, Urbanizace Čech v raném novověku, Historická demografie 25, 2001, s. 5-64) bylo centrem
panství, které sdružovalo devět okolních vesnic. V pramenech se poprvé objevuje roku 1331, kdy je
ostrovským klášterem u Davle pronajato rychtáři Buzkovi. Za husitských válek se majiteli stali
Zmrzlíkové ze Svojšína. Počátkem 16. století na tvrzi hospodařila vdova Vranovská, která pomáhala
zemskému škůdci Zdeňku Malovcovi. Roku 1520 vypravili Pražané k Tochovicím trestnou výpravu,
při které zajali paní Vranovskou s celou rodinou, tvrz vypálili, pivovar se sladovnou rozbořili a
dobytek rozdali mezi sedláky. Mužští členové rodu byli 11. ledna 1521 v Praze popraveni. Po těchto
dramatických událostech byly Tochovice odprodány Janovi z Vitence, majiteli rozvíjejícího se
horního města Příbrami, který ale vinou zadlužení o statky přišel. Od jeho věřitelů je koupil roku 1549
Jiří Lokšan. A. SEDLÁČEK, Hrady 9, Praha 1996, s. 66n.
286 Karel TIEFTRUNK (ed.), Pavla Skály za Zhoře Historie česká od r. 1602 do r. 1623 V, Praha
1870, s. 273.
282
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se během povstání nijak neangažoval a tedy nechápe toto počínání. 287
hovoří

Obžalovací spis však

jinak.

proviněním

Prvním

byl

souhlas

se sesazením legitimního krále Ferdinanda, pro kterého Václav roku 1617 sám
hlasoval a byl v té příčině i relátorem k deskám zemským. Dále se jako karlštejnský
man288 nepostavil za svého představeného purkrabího (Jaroslava Bořitu z Martinic),
ale naopak z rozkazu direktoria se chystal k

obraně

císařským.

hradu proti

Odvozoval berně a kontribuci, činil veřejné výpravy, pomáhal vést válku?89 Ortel
zněl jasně:

konfiskace veškerého majetku. Milostí

prosince 1622)
měla

zmírněn.

být zbývající

Po

odečtení

částka rozdělena

císaře

všech lokšanských

na

dvě

však byl rozsudek (12.
dluhů

od odhadní sumy,

poloviny, z nichž jedna

měla připadnou

Václavovi a zbytek do české komory.29o V této fázi procesu už Václav Lokšan
nezapírá svou
bohu a císaři.

účast

291

na "ohavné rebelii", ale naopak se kaje ze svých

hříchů

proti

Jindřich Libštejnský z Kolovrat vznáší proti Václavovi další žalobu.

Údajně mu měl za povstání "zle hospodařit" na statcích?92

Nezdá se ovšem, že by Václav

nějaké

peníze z prodeje svého bývalého majetku

dostal. Máme k dispozici jeho urgenci o vyplacení dlužné
ze 7.

června

částky

1623. T. Bílek dokonce píše: "Lokšané neobdrželi

adresovanou

ničeho

císaři

nad polovici

jim ponechanou, neboť statky jejich nad sumu trhovou byly zadluženy. ,,293

7.3

Přibíkovy

Císařské
nejviditelnější

zisky z konfiskací
vítězství

přineslo

byla majetková

ztratili celý majetek, na

Českému

výměna.

straně

druhé

Na

straně

království

mnoho

Tou

kteří

mnohdy

se na jejich úkor

značně

jedné stáli poražení,

vítězové, kteří

změn.

obohatili.
NA Praha, SM, sign. C 215 L 14, kart. 431. Březnice i Tochovice byly obsazeny císařskou
armádou ještě před porážkou povstání, a proto spadaly do konfiskátů automaticky. T. BÍLEK, Dějiny,
s. LXIX.
288 Václav Lokšan vlastnil ves Lisovice patřící k zlIÚněnému hradu.
289 SOkA Jindřichův Hradec, AMJH, inv. Č. 71, Paměti, s. 186. Jeho bratr Jiří byl navíc obviněn, že
působil jako komisař dvou kornet krajského lidu, a že podepsal konfederaci. Tamtéž, s. 479.
290 NA Praha, SM, sign. C 215 L 14, kart. 431.
291 Tamtéž. Tento list je datován 27. dubna 1623, tedy těsně po prodeji statku Přibíkovi, a proto už
změna poměrů nepřicházela v úvahu.
292 Tamtéž. Pravděpodobně se jedná o Starosedlský Hrádek v těsné blízkosti Březnice.
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S rozprodáváním konfiskovaných

statků

se

začalo

již na

jaře

roku 1622.

Desítky žádostí o postoupení panství se hromadily u knížete Lichtenštejna a ani
Přibík

Jeníšek nemohl při tomto

"dělení kořisti" zůstat

stranou. Jeho list z konce října

téhož roku zní:
předešle austně,

"Jak

tak i nyní tímto služebním memoriálem mým,

šetrně

žádám, poněvadž jak v čas trvající v Čechách rebelii mnohé nepříležitosti i
s

nebezpečenstvím

budoucně nějakou

hrdla mého (nechtíce se JMe v ničemž nejmenším
úhonu na

sobě

spronevěřiti

a

nésti) jsem vystáti musel i také nyní, již po slavném

vítězství

JMe v užitečných službách JMe, beze všeho ostýchání a ohledu pracuji, a

nicméně

až posavad toho, abych

mohl užíti

mně

se nedostalo, já,

některého

aspoň

nyní mě v tom

dopřáti

statky [ ... ] dostati a kaupiti mohl,

statku rebelského dostati a jej kaupiti
laskavě fedrovati

i také za mé

věrné

a toho, abych

služby od JMe milosti

pro snadší zaplacení týchž statků užíti mohl, příčinou býti ráčíte. Čehož já se VM
každého

času,

mně

za takovou

nepominu. Nebo

předešlý

páni

velkých milostí užili, a kdyby
zasloužilosti minouti

mělo,

prokázanou milost a lásku
prokurátoři

mně

volně

a

hotově

JMe v dosti malých

odsloužiti

případnostech

to vedle mé VM po vědomé (bez chlauby mluvící)

musil bych před

nepřáteli

mými s hanbou a posměchem

obstáti. ,,294

o měsíc později je žádost konkretizována: ,,7., té příčiny VKM poníženě žádám,
že se ke

mně

Václava a

tak milostivě nakloniti, a k tomu, abych dvou pánů

Jiřího, statků, jmenovitě

v pokutě proto, že od lidu vojenského
jiné

provinění dotčených

p.

polovici

Březnice

totiž

a Tochovice (pokudž JMe

před šťastným vítězstvím

bratří Lokšanů,

bratří Lokšanů,

z čeho tak

JMe vzati byli, i pro

obviněni

jsou,

přisouzeni

budou) dostati a trhem koupiti mohl. ,,295
Přibíkova suplikace se setkala s kladnou odezvou296 a březnické panství mohlo

dostat nového vlastníka. 297

BÍLEK, Dějiny, s. 335. Zjednoho účtu se dozvídáme, že na Tochovicích vázly dluhy ve výši
12225 kgm. a po jejich odečtení od kupní ceny by zůstalo 11 156 kgm. NA Praha, SM, sign. C 215 L
14, kart. 431.
294 Tamtéž.
295 Tamtéž.
296 Tu jistě podpořila i Přibíkova půjčka císařské komoře ve výši 8000 zl. Tamtéž.
297 Již v předchozím období získal královský prokurátor některé domy v Praze. O tom více v kapitole
7.5.
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Březnice

propadla konfiskacím pouze z jedné poloviny,

neboť

Adam Lokšan

prodal svůj díl roku 1615 manželce Lidmile Lokšanové, roz. Černínové z Chudenic,
za sumu 45 000 kgm. Nejednalo se

o jakousi

předvídavost věcí příštích,

Adamovým věřitelům. Ostatně celá
trhová suma měla zůstat k umoření jejich pohledávek. 298 Ve smlouvě si vymínil
ale o zcela pragmatické

pouze polovinu

opatření

samozřejmě

březnického

proti

četným

později

zámku, kterou manželce prodal o dva roky

za (zřejmě) symbolickou cenu 1000 kop.299
Přibík

V lednu 1623 kupuje
polovinu

Březnice

Jeníšek od nemocné Lidmily Lokšanové tutéž

za 32 000 kgm. Mezi smlouvci, tj.

prostředníky

a

svědky

obou

stran, figuruje jméno Humprechta st. Černína z Chudenic, bratra prodávající vdovy.
Ten se účastnil již předchozích transakcí, a tak musel být s poměry na Březnici dobře
seznámen. 30o Na první pohled nás zarazí nepoměr mezi oběma kupními sumami
(46000 ku 32000).
slova totožné,
První

Přestože

zůstane

jsou trhové smlouvy z let 1615 a 1623

vysvětlení

této diference je

potřebovala

komora

nasnadě:

komisařů

podhodnocení panství. Ohromné

způsobily

pokles cen

pozemků.

hotové peníze rychle a byla ochotna i

Nemalou roli hrálo také
ustanovených

slovo od

nám rozdíl 14 000 kgm.

pozemkové majetky vržené najednou na trh
česká

téměř

odměňování

císařových

budoucími vlastníky.

straníků,

Příklady

či

něco

Navíc
slevit.

ovlivňování

takovýchto machinací

s ciframi nabízejí pobělohorské Čechy desítky.30l
Druhým
škody.

Přes

vysvětlením

tak výrazného rozdílu obou

částek

mohou být

lokšanské statky protáhlo na podzim roku 1620 stavovské i

válečné
císařské

vojsko. 302 Na díle paní Ludmily tak nalezneme zpustošenou polovinu zámku, tři
pusté mlýny a cihelnu a jednu vyhořelou vesnici. 303
Počátkem

března

roku 1623 jmenoval místodržící Karel z Lichtenštejna

komisi, která měla provést odhad

(šacuňk)

zbytku panství a prodat je Přibíkovi. Mezi

Opis trhové smlouvy v ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Přibíka Jeníška z Újezda, fol.
64.
299 Stěží lze uvěřit, že by renesančně přestavěný zámek, resp. jeho polovina, měl takto nízkou
hodnotu. Tamtéž, fol. 65. Tato smlouva byla do zemských desk zapsána až v roce 1623, několik dní
před prodejem Příbíkovi JeníŠkovi. Tamtéž, f. 66-67.
300 Druhým smlouvcem byl jeho bratr Heřman Černín a posledním Vilém z Klenové. SOA Praha, Vs
Březnice, inv. č. 7, kart. 1.
301 Některé příklady uvádí Josef JANÁČEK, Valdštejn a jeho doba, Praha 1978, s. 248n; počínání
dvorské komory popisuje T. KNOZ, Finanční aspekty, s. 790n.
302 Na březnickém zámku měl prý dokonce přenocovat sám císařský generál Buqouy.
303 Soupis majetku a poddaných na Březnici a Tochovicích vznikl nejspíše při šacuňku majetku. SOA
Praha, Vs Březnice, inv. č. 2, kart. 1
298
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císařovými zástupci nalezneme osvědčeného místokomorníka Humprechta Černína

z Chudenic, Štefana Jiřího ze Šternberka a Václava Vidunu Obyteckého, tehdy
purkrabího pražského hradu a
13.

později Přibíkova

nástupce v prokurátorském

úřadě.

března

sepsali výše jmenovaní muži kupní smlouvu na druhou polovinu
304 a na tochovické panství za
březnického panství za odhadní sumu 22 558 kgm.
23381 kgm. 305 Vzápětí přikoupil Přibík ještě tři vesnice zabavené Mikuláši Šícovi
z Drahenic: Plíškovice, Ráztelya Sochovice za 2325 kgm?06 Uděláme-li nyní sumář
všech zakoupených
. 307
vesnIc.

statků

Přibík

zjistíme, že

Jeníšek získal: 2

městečka

a 22

Celková kupní cena konfiskátů zněla na úctyhodných 48 265 kop, 53 grošů a
4 peníze. 308 Splatit takto vysokou částku nemohlo být pro Přibíka nikterak
jednoduché.

Jindřich

Vančura

přichází

s obviněním, že královský prokurátor

nakoupil zmíněné statky za lehkou, či "dlouhou" minci?09 Státní finance byly díky
působení

mincovního konsorcia zcela rozvrácené, v dubnu 1623 se jich

opět

ujal

císař, aby o několik měsíců později vyhlásil státní bankrot - kaladu?10 Nižší obsah
stříbra

v oběživu

způsoboval,

že statky se prodávaly za zlomek své tržní hodnoty a
císařské příjmy zdaleka nedosahovaly předpokládané výše. 311 V Přibíkově případě
však uvedené

nařčení

nelze brát

příliš vážně,

neboť

splácení tržních sum se

realizovalo v delším časovém horizontu. 312
Přibík Jeníšek nejprve zaplatil Humprechtu Černínovi pohledávku 2425 kgm.,

kterou

měl dotyčný

úřadu, ačkoli kvůli

za Lokšany. Zbytek
lokšanským

odváděl

dluhům měla

do pokladny rentmistrovského

celá tržní suma

zůstat

k dispozici

NA, SM, sign. G 96/7, kart. 840.
SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 7, kart. 1.
306 ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304 Kopiář Příbíka Jeníška, fol. 74v.
307 SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 2, kart. 1.
308 V porovnání se statisícovými majetky Valdštejnů, Trčků či Michnů se nejedná o nic výjimečného,
ale pro západočeského zemana to znamenalo výrazný hmotný vzestup.
309 J. VANČURA, Dějiny, s. 810.
310 Mezi členy konsorcia patřili: Karel z Lichtenštejna, Albrecht z Valdštejna, bankéři Jan de Witte,
Jakub Bassewi a další. Kalada znamenala úřední znehodnocení mince asi na 1/10 ražební hodnoty.
311 Tuto situaci měla prošetřit v roce 1625 zřízená královská hlavní komorní komise, ovšem díky
odporu prošetřovaných, často vlivných osob ve státním aparátu, svůj účel nesplnila. T. BÍLEK,
Dějiny, s. CXIX.
312 Přehledný opis účtu i zaplacených částek v ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Přibíka
Jeníška z Újezda, fol. 81-84. Totéž i s originály kvitancí v SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 325-327,
kart. 68. V"lehké minci" byla zřejmě částečně splácena tržní suma Lidmile Lokšanové, protože ale
"dlouhá mince" byla v běžném oběhu, těžko by šla platba realizovat v kvalitní minci. Kvitance
o zaplacení 32 000 kgm. pochází již z března 1624.
304
305
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věřitelům?13 V prosinci 1623 odvedl Přibík ještě 4878 kgm?14 a poté nastala téměř
tříletá

pauza. Nic na tom

datovaná 9.

října

1624, aby

nezměnila

ani

Přibík okamžitě

důrazná

výzva knížete Lichtenštejna

doplatil zbytek sumy, tj.

přes

43 000

kgm. Další splátky se realizovaly až v roce 1626.
Tehdy už

činila

dlužná suma i s připočtenými úroky 55 325 kgm.

Přibíkovu

kulatých 20 000 kgm. Celou sumu ovšem půjčil podkomořímu
Pavel Michna z Vacínova. 315 Česká komora dále Přibíkovi Jeníškovi srazila 9220

první splátku

tvořilo

kgm. za pohledávky z let 1621-22?16
Koncem března 1626 zbývalo
účet

a komorní

stávající dluh.

Podkomoří

souhrnný

ještě

úředníci během května

dvakrát

se ve druhé

polovině

platební transakce musely být

17. století znovu ozvali

prošetřeny.

tehdy vznikl

Přibíka upozorňovali

již dále neotálel a odvedl poslední
kgm. a 2558 kgm., čímž celou kupní sumu splatil. 317
Přesto

Právě

doplatit 18 801 kgm.

dvě

splátky: 16 242

věřitelé Lokšanů

Na stížnosti reaguje

na

a veškeré

dědic březnického

panství Přibík František z Újezda obšírným spisem, v němž odpovídá na jednotlivé
dotazy. Tato zpráva nejvyšším

úředníkům

vznikla na

přelomu

i díky tomu se dochovaly zkompletované kvitance a

účty,

let 1660-61 a

sloužící jako

zřejmě

důkazní

materiál. 318
Nejprve

Přibík

František dokládá, že jeho strýc

statky do rentmistrovského
svévolně

úřadu

dle

poručení

odváděl

peníze za zakoupené

knížete Lichtenštejna, a že tedy

neporušil ta ustanovení kupních smluv, jež

nařizovala

ponechávat

částky

k uspokojování věřitelů. 319 Dokonce se objevilo obvinění, že "kupující strana bez
odvedení na hotově jednoho krejcaru takové statky do rukou dostati měla ... ,,320 S tím

Protože se při komisi revizní a traktační začali přihlašovat věřitelé Lokšanů, byl v této záležitosti
vznesen na Přibíka dotaz. Jeho odpověď viz NA Praha, SM, sign. C 215 L 14, kart. 431. Tamtéž je
i součet dluhů po Václavovi Lokšanovi na Tochovicích - 12 225 kgm., podobný soupis dluhů na
Březnici jsem nenašel. T. Bílek vyčísluje celkové lokšanské dluhy na 23 038 kgm. jichž se prý věřitelé
vzdali ve prospěch císařské pokladny. T. BÍLEK, Dějiny konfiskací, str. 335.
314 Pravděpodobně šlo o zadrželou klatovskou kontribuci, kterou Přibík odvedl místo města, a tak
získal některé obecní statky v zástavní držbu. Viz dále.
315 Dlužní úpis v SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 8, kart. 1.
316 Konkrétně 1071 kgm. byla splátka za dům U Zlaté hvězdy, zbytek tvořila půjčka císaři: 8000 zl.
(7759 zl. půjčky a 241 zl. srážka zadrželého platu) složil Přibík do renthausu 15. prosince 1622 jako
zálohu na budoucí nákup konfiskátů. NA Praha, SM, sign. C 215 L 14, kart. 431.
317 Kvitance na celou částku od rentmistra Friedricha Raminga z Lovenostu nese datum 2. července,
SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 327, kart. 68, ale jiný rozpis uvádí poslední splátku 12. prosince
1626. NA Praha, SM, sign. C 215 CIn, kart. 360.
318 SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 328, kart. 68.
319 Stejnou argumentaci použilo 22 let dříve i Přibík. NA, SM, sign. C 215 L 14, kart. 431.
320 SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 328, kart. 68.
313
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březnický

rozhodně

pán

nesouhlasí a

přikládá ověřený

účtu

opis celkového

z roku

1626.
V případě další

částky,

264 zl., reaguje na výtku

jsouce dobré paměti pan strejc
skutečnou věrnost

rebelii svou
příčinou

věčnost vypověděn

hoře

vše s tou
stě

k

rozličným

nebezpečenstvím

direktorů

na Bílou

věž

následovně

jsouc, když

"že

hrdla svého, za tou

dán, a z

po

země

od nich

šťastném vítězství

na

chtějí,

František

něm

na újmu a zkrácení své hodnosti,

svědomí

zasloužilosti a dobrého jména i vlastního
'v
podb'
o ne nem.,,,321
k vlre
Přibík

nějakých ničemných dvě

se vynasnažoval, aby pro

zlatých, které se nyní vystavovati

43 795 zl. Tvrdí, že o

předka:

povinnostem JMe a platným commissím applicírován byl, to

největší pilností zastávati

Potom se

svého

zachovalá osoba a dokázavši v té ohavné

i s nemalým

od tehdejších pozdvižených

potom [ ... ] na
Bílé

můj dobře

zpronevěry

vyjadřuje

co

před

sebe bráti se opovážil,

k údajnému "michnovskému" dluhu

nic neví, a ani my nejsme o mnoho

moudřejší.

Mohlo by

jít o nesplacenou půjčku Pavla Michny z roku 1626. 322 Nejasnosti do věci vnášejí
partikulární součty, jež se liší od souhrnného hlavního účtU. 323
Jinou spornou
vesnice.

Přibík

omylem místo

nejednalo.

František

březnické

městu

královskému

částkou

Přibík

je 5691 zl. odvedených v prosinci 1623 prý za klatovské

vysvětluje,

že slovo klatovské se do kvitance dostalo

a dokládá to hlavním

koupil

Přibík

Jeníšek držel

listu už v roce 1622, za což

měl

účtem.

Navíc prý vesnice náležející

až roku 1630. My však víme, že se o omyl

několik

klatovských vesnic na

základě

obranného

odvést zadrželou klatovskou kontribuci. Tato

částka

pak byla Přibíkovi znovu sražena při splácení březnického panství.
Poslední námitku, že
započítání

hodnoty

svršků

Přibík

Jeníšek koupil

březnické

a nábytku, které prý

a tochovické panství bez

převyšovaly

kupní cenu, vyvrací

nový majitel poukazem na poplenění statku během stavovského povstání. 324
Přesně

rekonstruovat

že i on hledal
komoře,

způsoby,

průběh Přibíkova

splácení asi nebudu možné. Ale zdá se,

jak kupní cenu srazit co nejníže. Pomohly zde

zadrželý plat i stesky na škody

utrpěné

půjčky české

za rebelie. Takové jednání však

odpovídalo dobové praxi a Přibík tím nijak nevybočoval z řad svých současníků.
Tamtéž.
Po 32 letech byl hlavní suma i s úroky dosáhla 38400 kgm. (cca. 44 800 zl.).
323 Jeden zápis dokonce uvádí, že 20 000 kgm. + 18 801 kgm. (podle hlavního účtu doplatky z roku
1626), odvedené Pavlu Michnovi (!) sloužily jako srážka Přibíkovy dlužné kontribuce. NA, SM, sign.
C 215 L 14, kart. 431.
321
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Pobělohorské

konfiskace umožnily

Klatovsku. Staré královské

město

Přibíku

přišlo

Klatovy

Opět

Jeníšek ihned požádalo jejich zástavu.

Jeníškovi

rozšířit

jeho državy i na

o všechny své statky a prokurátor

mu bylo

vyhověno

a po zaplacení

dlužné klatovské kontribuce mohl užívat důchody ze statků plynoucí. 325 Vinou svého
zaneprázdnění

ledna 1627

se

Přibík

uzavřel

Jeníšek nemohl

těmto statků dostatečně věnovat,

a proto 28.

s purkmistrem a konšely nájemní smlouvu. Po šest let mu

měla

městská rada ročně vyplácet 1200 zlatých. 326 Následujícího roku však císař většině
měst

vrátil jejich pozemkové majetky, a tak se jich Přibík musel

Netrvalo dlouho a finanční nouze donutila klatovské
podkomořímu některé

měšťany

nedobrovolně

vzdát.

znovu nabídnout panu

vesnice k odkoupení. Ten nezaváhal a do

dědičného

držení

získal vsi Tětětice, Újezdec a polovinu Habartic s okolními lesy. Klatovské radě
složil hotově 11 000 zl. 327 Druhou část Habartic koupil v roce 1631 od Jiřího
Fridricha Haranta z Polžic a Bezdružic za 2500 kgm. 328 Rodové sídlo Jeníšků
z Újezda se však již s konečnou platností ustálilo v Březnici, a tak, když se naskytla
vhodná

příležitost,

odprodal

Přibík

Jeníšek své klatovské statky zdejší jezuitské

koleji. 329
Březnické

Dejmové, roz.

panství se za

Běšínové

Přibíkovy

z Běšin získal 28.

správy
července

utěšeně rozrůstalo.

Od Sibyly

1636 ves Záhrobí za tržní sumu

1200 zl. zaplacených hotově. 330 Druhá na řadu přišla vesnice Bor, ležící v těsném
sousedství

Březnice.

Tohoto zboží se

Přibík

Jeníšek ujal

neoprávněně při

Březnice v roce 1623 a musel ho ihned vrátit Anně Lokšanové.

Loubský z Lub prodal

zmíněnou

ves

Přibíkovi

331

koupi

Annin syn Adam

roku 1642 za 5000 kgm., které

měly

SOA Praha, Vs Březnice, inv. Č. 328, kart. 68.
Podle zprávy klatovské městské rady obdržel Přibík na zmíněné statky dva obranné listy. NA, SM,
K 59/35, kart. 1168. Ke způsobům držba a postupování majetku viz Jan KAPRAS, K dějinám českého
zástavního práva, Praha 1903.
326 Ve smlouvě si Přibík vymiňuje několik poddaných a dvě vesnice ke svému užívání. Její opis v
ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Přibíka Jeníška z Újezda, fol. 103. Ve své pozdější
stížnosti měšťané dokazují, že výnos z pronajatých statků ("velice zpustlých") zdaleka nedosahoval
nájemní ceny. NA Praha, SM, K 59/35, kart. 1168.
327 ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Přibíka Jeníška z Újezda, fol. 100. Trh se odehrál 14.
ledna 1630. Tětětice prodal Přibík Jeníšek již roku 1641 Ladislavu Vidršperkarovi k Dolanskému
statku. NA Praha, DZV 315, fol. K 30.
328 Tamtéž, DZV 301, fol. L 10. Přibík zaplatil 2000 kgm. hotově, zbytek, ač měl být odveden do roku
1635 je kvitován až o 13 let později.
329 NA Praha, DZV 301, fol. 018.
330 Tamtéž, DZV 302, fol. E 26.
331 Tamtéž, DZV 292, fol. N 26. Přibík přitom získal na statek předkupní právo, které později využil.
324
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být splaceny do 6 týdnů. 332 O čtyři roky později včlenil nejvyšší písař do březnické
domény další panství, Koupi, v hodnotě II 700 kgm?33 Tři nové poplužní dvory
334
významně rozšířily hospodářské zázemí velkostatku.
Těsně před

smrtí spadlo

Přibíkovi

do klína

nečekané dědictví.

Jan Vilém

Kavka z Říčan mu v poslední vůli odkázal panství Dobrš se čtyřmi vesnicemi. Přibík,
resp. již jeho synovec, statek obratem prodal za 14 000 zl., které dostal

většinou

formou postoupených dlužních úpisů?35

7.4 Jeníškovský majetek ve

V
Počet

předchozím

vesnic nám však o její

majetku, berních
336
P1astlcnostl.
v

a berní ruly

oddílu jsem popsal budování Jeníškovské majetkové domény.

odhadů

.

světle urbářů

struktuře neřekne

přiznání, urbářů

a

nic. Rozeberme si ji tedy podle

katastrů.

Tím snad obraz získá na

•

Vyjdeme nejprve z hrubého srovnání hodnot majetků Jeníšků a Lokšanů tak,
jak jsou doloženy k roku 1557. 337 Podle O. Plachta přiznával tehdy Jan st. Jeníšek
z Újezda 1972 kgm?38 svého a 453 kgm. poddanského majetku. Vdova Kateřina
Lokšanová uváděla 8000 kgm., resp. 3991 kgm. Velký rozdíl ještě více vynikne o půl
století

později. Při

berně

roku 1615 jsou v soupisu oba rody zastoupeny
čtyřmi osobami, přičemž Jindřich Jeníšek umírá během téhož roku. 339 Je s podivem,
jak málo osedlých

rozvržení

bratři

Jeníškové vykazovali. Jan na

Svrčovci tři

osoby,

Jindřich,

resp. Přibík na Štěpánovicích 12 poddaných?40 Burian již tehdy vlastnil Těšetiny,
a proto nelze

spolehlivě

rozhodnout, zda

někteří

z jeho osmi poddaných

patřili

Tamtéž, DZV 305, fol. C 20.
Prodávající Anna Hozlarová z Hozlar srazila Přibíkovi 500 kgm. jako jeho pohledávku. Kvitanci
na celou sumu vystavila v červenci 1650. Tamtéž, DZV 304, fol. O 18.
334 Pokud sečteme všechny kupní ceny, hodnota březnického panství dosáhne přibližně 98 000 kgm.
335 Tamtéž, DZV 307, fol. N 15.
336 Obecně k majetkové diferenciaci viz Alois MÍKA, Majetkové rozvrstvení české šlechty
v předbělohorském období, SH 15,1967, s. 45-75; Petr ČORNEJ, Vliv pobělohorských konfiskací na
skladbu feudální třídy, AUC, Philosophica et Historica 1, 1976, s. 165-194.
337 Vycházím z práce Otty PLACHTA (ed.), Odhad majetku stavů království českého z r. 1557,
VKČSN, třída filosoficko-historicko-filologická, 1947, Praha 1950, s. 49-155.
338 Tamtéž, s. 71, ale na s. 23 je údaj 972 kgm.
339 A. SEDLÁČEK (ed.), Rozvržení sbírek, Praha 1869.
340 V dílčí ceduli (1605) je přitom k polovině Svrčovce přiděleno osm osedlých. SOA Praha, Vs
Březnice, inv. č. 6, kart. 1.
332
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o dmmu
'
panst Vl.-341
k pUVo
Lokšanů

Statky všech
počítá

pro

Březnici

se, že i v tomto

Sedláčka)

celkem 310 osedlých. Berní rula

a Tochovice k témuž roku pouze se 133 poddanými. Domnívám

případě

osedlých na dílech

obývá (dle

Jířího

došlo k omylu,

neboť

k hodnotě 133

dospějeme součtem

Lokšana (67) a Václava Lokšana (66). Stranou tak

zůstala

část Březnice ve vlastnictví Lidmily Lokšanové, totiž 77 osob?42

Jeníškové - 15 osedlých, Lokšanové - 210?43 Pokud k tomu přidáme
běloskvoucí

zámek,

nemůžeme

se Přibíkovi divit, že zatoužil po

změně.

Březnický

velkostatkový fond v Státním oblastním archivu v Praze uchovává
dva urbáře celého panství. 344 První pochází z roku 1586345 , druhý vznikl v roce
1629. 346
Podle staršího

urbáře

žilo na vesnicích 189 osedlých a v městečku 95, tedy

celkem 284 majitelů gruntů či domů?47 Pro daňové účely roku 1615 byl jejich počet
patřičně

snížen (210). Jak moc zasáhlo do života panství stavovské povstání

a vojenská tažení s ním související, nám ukazuje soupis z počátku dvacátých let 17.
století. 348 Březnice tehdy měla 63 šosovních domů, 31 chalup na předměstí, 4 panské
domy a 5 nemovitostí vlastnili židé. Osedlých na

venkově zůstalo přibližně stejně,

185 osob, ale nově jsou rozděleni na osedlé s potahem a chalupníky.349 Jejich
zchudnutí dokazuje
tedy

něco přes

armáda a ves

skutečnost,

že místo 130

potahů

jich sedláci chovají pouze 75,

polovinu. Zcela zanikla samota Dol

Hudčice zčásti

(Důl),

kde dvakrát

tábořila

lehla popelem.

o. Placht ve své tabulce na s. 23 uvádí (podle Sedláčka) počet Jeníškovských poddaných roku
1615 číslem 35. Dopustil se však chyby, neboť mechanicky sečetl poddané všech uvedených Jeníšků
z Újezda, tedy Jindřich i Přibíka, ačkoli se jednalo o tentýž majetek.
342 Lidmila Lokšanová vykazuje v přehledu celkem 157 osob, ale 80 jich během roku 1615 prodala
společně s panstvím Žihobice Jaroslavu Bukovanskému. A. SEDLÁČEK, Rozvržení, s. 41-42. Dalších
20 osob měla Anna Lokšanová na Myslíně. Sedláček, tamtéž.
343 U Jeníšků nezapočítávám Buriana, u Lokšanů Annu. Zároveň jsem si plně vědom toho, že
předložená čísla nevystihují skutečnou realitu, ale naznačený rozdíl má svou výpovědní hodnotu.
344 Zajímavou stať o výzkumu urbářů otiskl Eduard MAUR, Zamyšlení nad dosavadními výsledky
evidence urbářů v České republice, SAP 54, 2004, s. 721-735; cenné poznatky o struktuře panství,
počtech osedlých i robotních povinnostech přináší J. PEKAŘ, Kniha o Kosti. Kus české historie,
Praha 1998.
345 SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 1154, kart. 255/1. Zachycuje také stav k roku 1591.
346 Tamtéž, inv. č. 1155, kart. 25511. V něm jsou zaznamenány i později přikoupené statky, takže jeho
platnost lze vztáhnout ke konci 40. let 17. století.
347 Kategorie osedlý - chalupník zde nejsou nijak rozděleny.
348 SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 2, kart. 1.
349 V poměru 130:55.
341
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Hospodářské

pivovary,

zázemí panství tehdy

tři ovčíny,

tvořilo pět

jedna pustá cihelna,

poplužních

devět mlýnů

dvorů

(1 pustý), dva

(4 pusté), deset

krčem

(2 pohořelé) a 3 kostely (1 poničený).35o
urbář

Jeníškovský

z roku 1629

přináší

údaje v původním rozsahu panství.

další zajímavá

Městečko

čísla.

vykazuje 101

Nejprve srovnáme
domů,

z toho 6

židovských a 4 panské. Vesnické grunty se opět zalidnily a počet osedlých stoupl
na 211. 351 Připočteme-li i přikoupené statky, dosáhne celkový počet osedlých na
březnickém

Podle

panství koncem 40. let 17. století (včetně města) hodnoty 348.
zápisů

v urbáři

můžeme

také

rámcově

zjistit

roční příjem březnické

vrchnosti?52 Městečko platilo ročně povarné 100 kgm., řezníci 20 kgm., mlynáři 224
odváděli

kgm., židé

za sebe a své obchody 90 kgm.

Svatojiřský

a svatohavelský úrok

vynášel na celém panství 473 kgm. (z toho Březnice odváděla 92 kgm.).353 Za
354
ideálních podmínek by tak příjem z platů a dávek činil dohromady 943 kgm.
Naturální platy

tvořilo

strychů

10

žita, 125

strychů

a 841 vajec. Robotní povinnosti poddaných obnášely

ovsa, 21 hus, 746 slepic

ročně

101 dní (v

průměru

2,6

dne na osobu) sekání trávy a 98 dní (2,7 dne na osobu) hrabání, 1211 dní se žalo obilí
(6,9 dne na osobu). Seno z luk
Předepsané

mělo

být sváženo 7 vozy, obilí z pole 85 vozy.

robotní zatížení se drželo na

zachováváno i ve

skutečnosti

poměrně

nízké úrovni, ale zda bylo

není známo.

Naposledy se na "osedlost"

březnického

statku podíváme z pohledu berní

ruly.355 Počty berních poplatníků jsou zachyceny ve třech letech: 1646, 1653 a 1654.
V prvním

případě

je uvedeno velice nízké

číslo,

pouhých 130 osob. Jaký podíl na

tomto stavu můžeme přičíst armádám operujícím během roku 1645 v Čechách
už pozorujeme nárůst na 214 poplatníků
a konečně roku 1654 je evidováno 327 osob. 356 Na samotné městečko připadá 86

bohužel nevíme. O sedm let

později

domů (4 panské a 2 židovské), dalších 8 je pustých?57 Na zbytku panství najdeme 25

pustých gruntů a 2 pohořelé.

SOA Praha, Vs Březnice, inv. Č. 2, kart. 1
Tamtéž, inv. Č. 1155, kart. 255/1. Byla dokonce založena nová vesnice Slavětín. Ani v tomto urbáři
nejsou osedlí a chalupníci důsledně rozděleni.
352 Údaje jsou převzaty ze závěrečného sumáře březnického urbáře. Tamtéž.
353 Proti roku 1586 se úroky celkově zvýšily zhruba 06 kgm.
354 Ve výsledné částce jsou započteny i drobné platy za dříví, ponocné a lovné.
355 Antonín HAAS (ed.), Berní rula 27. Kraj Prácheňský I, Praha 1954, s. 157-174.
356 V poměru 187 osedlých, 26 chalupníků a 114 zahradníků.
357 Oproti roku 1629 tedy "chybí" 7 domů. Ovšem bez důkladnějšího rozboru není možné určit

350
351

příčiny.
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prostřední,

Zdejší podmínky jsou ohodnoceny jako
případně

"takže bohatší chudšímu

napomáhati nemůŽe.,,358 Proto se má na panství přiznávat pouze 114,5

osedlého.

7.5 Pražské nemovitosti

Po návratu z vyhnanství poutala

Přibíka

Jeníška prokurátorská služba v Praze.

Musel si proto najít odpovídající ubytování.
objektů

dostatek.

Svůj

"hlavní"

dům,

U Zlaté

Naštěstí

hvězdy,

nabízela Praha prázdných

si

Přibík

zakoupil na severní

straně Staroměstského náměstí 30. září 1621. 359 Do konfiskátů spadl po Benjaminu

Fruweinovi z Podolí, který ovšem

stačil původním majitelům, dědicům

Nerhofovým,

zaplatit pouze 1900 kgm. 36o Tuto sumu měl Přibík Jeníšek odvést české komoře, ale
z dalších zpráv vyplývá, že 1250 zl. mu bylo sraženo jako zadrželé služné 361
a zbývajících 966 zl. mu císař roku 1631 odpustil. 362
Tržní cena domu byla 4500 kgm., a proto musela být doplacena

předchozím

držitelům, zastupovaným Janem Michalem Bon Martinem. 363 Celková kvitance spolu

s povolením zápisu domu do městských knih nesou datum 22. června 1638. 364 Dům
byl ovšem vyňat z městského práva, nebot' se stal dědičným majetkem Jeníšků. 365
Jinou nemovitost získal

Přibík

Jeníšek na Novém

Městě

v ulici

Mikulandově.

Konfiskační komise ji zabavila Vilémovi Šťastnému Kaplíři ze Sulevic a odevzdala

panu prokurátorovi jako náhradu za škody
358

utrpěné během

stavovského povstání

A. HAAS (ed.), Berní rula, s. 174.

Bezpochyby ho užíval již od června 1621, kdy kníže Lichtenštejn nařizuje staroměstské radě, aby
postoupila Přibíkovi, který české komoře zapůjčil 1400 kgm. NA, SM, sign. C 215 F 1, kart. 380.
K lokalizaci domu viz Josef TEIGE, Základy starého místopisu Pražského (1437-1620) I - Staré
město pražské, díl I., Praha 1910, s. 335n. Z roku 1589 je zachován inventář domu předchozího
majitele,mistra Pavla Kristiána z Koldína. Podle něho dům tvoří světnice, komora a kuchyň nahoře,
mázhauz, dolejší komora, komora pro děvečky, komůrka s knihaIIŮ, malá světnička, velká světnice a
sklep na dvoře. Také se zdá, že dům prošel počátkem 17. století rekonstrukcí, neboť jen tak lze
vysvětlit nárůst kupní ceny z 3600 kgm. na 4500 kgm. během pěti let. Během pražské asanace došlo
ke zboření domu (již v 18. století byl barokně přestavěn) a na jeho základech vyrostla městská
spořitelna. Kateřina BEČKOVÁ, Zmizelá Praha. Staré město, Praha 2005.
360 SOA Praha, Vs Březnice - dodatek I, inv. Č. 6410, kart. 874.
361 Tamtéž. Stejná částka byla zároveň odečtena i od kupní ceny březnického panství, tzn. že se
započítávala dvakrát.
362 Odpuštění doplatku si Přibík vymohl až poté, co ho na něj upozornila česká komora. NA, SM, sign.
C 215 F 1, kart. 380.
363 Splátky proběhly následovně: roku 1626 odvedl Přibík 2139kgm., roku 1631 100 kgm. a konečně
roku 1638 236 kgm. SOA Praha, Vs Březnice - dodatek I, inv. Č. 6410, kt 874.
364 Tamtéž.
365 NA, SM, sign. G 96/9, kart. 840.
359

dům
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v hodnotě 1500 kgm?66 Lichtenštejnův dekret Novoměstským o uvedení Přibíka do
objektu pochází z 29. března 1621. 367
Na Novém
dům,

Městě

pražském pod Vyšehradem vlastnil

Přibík Jeníšekještě

zvaný Kalousovský. Prodal mu ho Jana z Klenového, ale

poničený

jeden

objekt

nezůstal v držení Jeníšků více než dva roky?68 Ve snaze snad rozšířit svůj
staroměstský příbytek

U Zlaté

hvězdy, přikoupil

pan

podkomoří

roku 1633 sousední

dům, zvaný Řeháčovský, od Jiřího Vratislava z Mitrovic za 3000 kgm?69 Poslední

nemovitostí, kterou si

Přibík

Jeníšek v Praze koupil byl

dům

u fortny v osadě sv.

Havla. 370

7.6 Dluhy a pohledávky

Pokusit se zachytit Přibíkovu platební bilanci je úkol nadmíru obtížný, nemáme
totiž k dispozici žádné souhrnné prameny

účetní

povahy. Ani o výši

příjmů

v jednotlivých úřadech nejsme příliš informováni.
Když

Přibík opouštěl

rodné statky, neoplýval

penězi.

Služba v zemském

aparátu mu však zajistila slušné živobytí (plat menšího písaře dosahoval v Úřadu
desk zemských nadpfŮměru).371 Nižší úředník se také brzy zorientoval v úvěrových
operacích a směle "obchodoval" s dlužními úpisy.372 Pětiletá praxe u soudu
nejvyššího purkrabství
nebo jak zadrželé

Přibíkovi

částky účinně

ukázala možnosti, jak se splácení
představu

celkovém objemu

určit,

jak velký podíl

měly soudně

o pohybu

vyhnout,

peněz

nám
dávají půhonná (žalobní) registra soudu nejvyššího pražského purkrabství. 373

Bohužel z nich nelze

vymáhat. Rámcovou

dluhů

vymáhané

částky

na

Přibíkových půjček.

366 Odhadní cena domu však byla pouze 700 kgm. V roce 1630 prodal Přibík nemovitost Hynkovi
Žd'árskému za 500 kgm. T. BÍLEK, Dějiny, s. 245.
367 NA Praha, Komorní knihy, inv. Č. 1174, fol. 53v.
368 Tamtéž, DZV 138, fol. K 4.
369 SOA Praha, Vs Březnice, dodatek - I, inv. Č. 6411, kart. 874.
370 Anna Preklová prodala dům Přibíkovi roku 1638 za 3000 kgm. V roce 1653 se novým majitelem
stává Jan Václav Bílek. ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Přibíka Jeníška z Újezda, fol. 130.
37! P. BURDOVÁ, Úřad desk zemských, s. 338. Kromě podílu na taxách a peněz za popsané stránky
dostával roční sumu 200 kgm.
372 V. Bůžek, Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Praha 1989.
373 NA, NP, inv. Č. 5-18, Knihy půhonných register z let 1609-1627; tamtéž, inv. Č. 34-42, Knihy
žalobních register z let 1628-1654.
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Jen v prvních letech svého pražského pobytu (1612-1616)
dlužníků

ze sumy 2122 kgm. i s neodvedenými úroky.
třetí

získal postoupením od
se zvyšoval i objem
částky

půjček

11

úpisů přitom

dlužních

osoby. S rostoucím vlivem i majetkovou základnou
a v

úroků).

30 200 kgm. (bez

Pět

poháněl Přibík

konečném

souhrnu let 1612-1648 dosáhly

půhony

Přibíka

Naproti tomu tatáž registra zachycují

v roli

dlužníka pouze osmkrát s částkou 5246 kgm. Z toho v pěti případech figuruje pouze
jako rukojmí. 374 Neznamená to ale, že by snad Přibík úvěr nepotřeboval. Jen kvůli
konfiskátů

splacení nakoupených
k gm. 375
Vydatný zdroj
každoroční

obnově

a hofrychtéřovi,

příjmů

si od Pavla Michny z Vacínova

představovala

rad platila

města

určité peněžní částky.

půjčil

služba v podkomořském

oběma

úředníkům,

tj.

Zajímavé je, že se na jejich

20 000

úřadě.

Při

podkomořímu
výplatě

podílela

i města, nespadající pod jejich pravomoc?76 Souhrn ročních příjmů podkomořího
obnášel 1585 kgm., zatímco hofrychtéř, na jehož bedrech veškerá agenda ležela,
dostával pouze 314 kgm. 377 Kromě peněz posílala některá města úředníkům
i naturální deputát (víno, zajíce).
Maximálních

příjmů

dosahoval

Přibík

Jeníšek v úřadu nejvyššího

písaře, ročně

až 10 000 zl.,378 ale ve stejném období také nejvíc "utrácel". Stavba březnického
kostela ho přišla prý na 44 700 zl. a budování jezuitské koleje na dalších 30 OOO?79
Koleji

věnoval

jistě přineslo

petrovické panství za

i povýšení

Přibíka

něž

zaplatil 17 500 zl. Nemalé výdaje s sebou

Františka do panského stavu. Jakým

způsobem

si vysoký úředník obstaral tolik peněz zůstane asi navždy nezodpovězeno?80

Jsem si

vědom,

že fragmentárnost

Přibíkových peněžních

dojmem

transakcí,

pečlivého hospodáře,

pramenů umožňuje

přesto

na

mě

podchytit pouhý zlomek

královský

úředník působí

spíše

než bohémského aristokrata. Teprve na konci života

Za bratra Jindřicha se zaručil dvakrát, za Václava Vidunu Obyteckého také dvakrát a jednou za
Jana z Klenového na sumu 2000 kgm., z níž byl vyvázán. To vše nepřekračuje časový rámec roku
1623 (1). V pozdějších letech už Přibík nebyl před purkrabský soud předvoláván. Tamtéž
375 SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 8, kart. 1.
376 Tak je to alespoň naznačeno v Registrech podkomořských, odpovídal-Ii tento stav skutečnosti
nevím. NA Praha, PKÚ, inv. č. 3, Registra podkomořská.
377 Tamtéž.
378 P. MAŤA, Svět české aristokracie, s. 201.
379 M. VOLF, Z historie březnické jezuitské koleje, Vlastivědný sborník Podbrdska 8-9, 1977, s. 125.
380 Dochovány jsou tři dlužní úpisy. Jeden je vystaven Přibíkem (na 3000 kgm.), ostatní dva mu
naopak "svědčí" na sumu 4000 kgm. (1000 kgm. půjčil Bohuslavu Vidršperkarovi z Vidršperku a
374

74

se pustil do velkorysé podpory jezuitského řádu,

čímž

na dlouhá léta zatížil pokladnu

svých dědiců.

3000 kgm. Karlu Fridrichovi Platejsovi z Platenštejna). SOA Praha, Vs
874.

75

Březnice

- dodatek I, kart.

8. JEZUITÉ A REKATOLIZACE

Problematika

pobělohorské

rekatolizace je (nejen) v odborné

veřejnosti

stále

diskutovaným tématem. 381 Starší, zejména protestantská, historiografie považovala
českého

násilné obracení na víru za nástroj panovníka k podrobení si

národa. Naopak

v emigrantech viděla "elitu"národa. 382 Dnešní historikové se na celou problematiku
snaží dívat bez emocí a

přiznávají

a vzdělaností rozvoj českých zemí.
Vítězství

barokní epoše zásluhy o kulturní, duchovní

383

hoře

katolických armád na Bílé

umožnilo panovníkovi zasáhnout

nejen do zemské a stavovské, ale i do náboženské struktury českého státu. Éra
tolerantního soužití

několika

vyznání vzala ve víru stavovského povstání

za své. Jediné oficiální náboženství se v pobělohorské
centralizačním

době

definitivně

stalo

důležitým

prvkem monarchie.

Přesvědčený katolík Ferdinand 1I.

384

nehodlal v poražené zemi trpět jiné, než

katolické duchovní a již v prvních měsících své obnovené vlády vypověděl z Čech
kalvínské a bratrské kazatele. V roce 1622
proti tomu protestoval saský

kurfiřt

Jan

přišli

Jiří.

podobojí, Rudolfův Majestát o náboženské
. 385
PI atnostl.První

rekatolizační

katolické radní. O
nápor

rekatolizačních

se cítili dosud

řadu

svobodě

konverzí v tomto

i luteránští

kněží, ačkoli

Další edikty zakazovaly

vlna zasáhla královská

způsobech

na

byl

města,

prostředí

přijímání

rozstřižen, čímž

kde

podkomoří

pozbyl

dosazoval

jsem se zmínil výše. Druhý

snah zasáhl už mnohem více obyvatel a zejména ty,

bezpečně

- šlechtu. Obnovené

zřízení

zemské

(čl.

A 23)

jasně říkalo:

" ... aby netoliko nad tím, co jsme tak v věcech, náboženství se dotýkajících, od
Nám od Pána Boha propůjčeného
rozličné

tomu k

resoluci
ujmě

a

vítězství,

milostivě nařídili,
škodě

stále a

v tomto
pevně

dědičném

kteří

času

království Našem skrze

držáno, ale také vše to, co proti

našeho svatého katolického náboženství skrze majestáty,

Zajímavou diskusi vyvolal článek Ivany ČORNEJOVÉ, Pobělohorská rekatolizace. Nátlak nebo
chválihodné úsilí?, ĎaS 23, 2001, č. 4, s. 2-6. Podobné zamyšlení má Jiří MIKULEC, Pobělohorská
rekatolizace - téma stále problematické, ČČH 96, 1998, č. 4, s. 824-830.
382 Arnošt DENIS, Čechy po Bílé hoře 1/1-2, Praha 1911.
383 Vít VLNAS (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha
2001.
384 Stručnou charakteristiku Ferdinandovy osoby podávají I. ČORNEJOVÁ - J.RAK - V. VLNAS, Ve
stínu tvých křídel ... Habsburkové v českých dějinách, Praha 1995.
381

76

sněmovní

a od

snešení, reversy, resolucí, privilegia aneb jiné

stavův,

nařízení,

jenž jsau se pod obojí jmenovali, kteréhokoliv

[ ... ] ustanoveno

času

k libosti jich

vyjednáno, obdržáno a zavříno jest, nyní i na budaucí věčné časy cassirováno a v nic
obráceno bylo a zůstalo".386 K tomu vydal panovník ještě 31. července 1627 tzv.
rekatolizační

patent, kde stanovil podmínky a lhůty odchodu ze

žádosti velké
května

části

nekatolické šlechty prodloužil král termín

1628. I po tomto datu však nekatolíci v zemi

se stalo zločinem.

Na opakované

vystěhování

zůstávali

do konce

a jejich ukrývání

387

K provádění plošné rekatolizace

vytvořil císař

popisuje Pavel Stránský: "Tehdy v pomlouvačné

vyznamenávali

země.

staří

zvláštní komisi, jejíž
činnosti

se u

něho

působení

[císaře]

protivníci evangelického náboženství. Z nich vybral (r. 1627)

a neomezenou pravomocí vybavil

čtyřčlennou

komisi [arcibiskupa Harracha,

Jaroslava Bořitu z Martinic, Fridricha z Talmberka a Kryštova Vratislava z Mitrovic,
pozn. aut.] k vyhlazení té bohoslužby v království, kterou ze
Z řeckého učení,

kdysi Hus a Luther

mnichy jesuity a kapucíny,

porůznu

vytříbili.

začátků,

vzatých

Nasadivše totiž na všechny strany

v městech a kdekoli jinde k tomu byla příležitost,

pokoušeli se zviklati pevnost v náboženství nejprve u

předních

u středních vrstev, nakonec u všeho obyvatelstva bez rozdílu

měšťanů,

společenských tříd,

pak
a to

brzy nadbíháním a chlácholením, brzy hádkami a hrozbami. ,,388
Tato vrchní, neboli generální komise vyslala do

země

duchovní subdelegáty

(strahovského opata Kašpara Questenberga, doksanského probošta Kryšpína Fucka
a kanovníky Jana Arnošta Platejse a Jana Ctibora Kotvu) a

zároveň

jmenovala

partikulární komisaře pro jednotlivé kraje. O jejich celozemské činnosti nás
informují dopisy

reformačních

komisařů,

které vydal

rámcově

Antonín Podlaha. 389

Jihozápadní region Čech zpracoval ve své studii Vincenc Oehm. 39o
Přibík

Jeníšek

nepatřil

již v červenci obdržel

mezi

příkaz,

komisaře

hned od

aby jejich jménem

počátku,

prováděl

tj. od

března

1627, ale

rekatolizaci v královských

T. BÍLEK, Reformace katolická neboli Obnovení náboženství katolického v království českém po
Praha 1892.
386 H. JIREčEK (ed.), Obnovené Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého, Praha 1888.
387 J. MIKULEC, 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čecháh. Číje země, toho je i náboženství, Praha
2005.
388 Pavel STRÁNSKÝ, O státě českém. Respublica Bojema, přel. Bohumil Ryba, Praha 1946, s. 162.
389 Antonín PODLAHA (ed.), Dopisy reformační komise v Čechách z let 1627-1629, Praha 1908.
390 V. OEHM, Protokol reformační kommisse. Z toho souboru byla již dříve vydána studie o reformaci
na Bechyňsku, František J. VACEK, Příspěvek k historii české reformací, ČMKČ 17, 1843, s. 197210. Viz také T. BÍLEK, Reformace katolická, s. 128n.
385

bitvě bělohorské,

77

městech.

Podkomoří

městské

proto vyzval

rady, aby mu zaslaly seznamy

nekatolických šlechticů zdržujících se ve městech?91
Císařská

jiné

říká:

instrukce o

vytvoření

"Jakož toho obzvláštní a

komise nese datum 13. prosince 1627 a mimo

důležitá potřeba

vyřízení

ukazuje, aby pro lepší

a v dokonalý skutek uvedení té od nás v království našem dědičném Českém začaté
spaditedlné reformací do všech
byli,

kteříž

by jak lid selský, též

krajův

jistí subdelegati a informatores vypraveni

měšťany

a celý obce, tak i dva vyšší stavy, totižto

panského a rytířského, v pravé svaté samospaditedlné Římské katolické víře pilně
vyučovali: vidělo

zřetel

se nám pro

a fedruňk takového spasitedlného předsevzetí za

dobré a užitečné býti, jisté a vzáctné kommissaře pro pomoc [ ... ] vypraviti.,d92
Přibík Jeníšek z Újezda a Jindřich Libštejnský z Kolovrat pracovali v krajích
Plzeňském, Prácheňském

a

Bechyňském.

nekatolické obyvatelstvo z řad šlechty,

Na

určená

místa

Podle V. Oehma

měli

tito

sebe povolávali

měšťanů, úředníků, svobodníků

do kterého termínu hodlají dotyční přestoupit ke katolictví,
země.

před

komisaři

v období od

vyslechnout celkem 866 osob, z nichž 112 již
konvertovat v nejbližším termínu (totéž

patřilo

připovědělo

případně

se

března

do

a

zjišťovali,

vystěhovat
května

ze

1628

ke

katolíkům,

292 osob slíbilo

322

měšťanů),

87

předvolaných

se chtělo napřed "vyučovati" a zbývajících 53 volilo raději emigraci?93
Ovšem

něco

slíbit a poté to vykonat, jsou

dvě

rozdílné

věci.

komisař

Nový

zmíněných krajů (+ Podbrdska) Jan st. Kavka Říčanský z Říčan vstoupil ještě téhož

roku do regionu se silnou vojenskou asistencí, aby

přivedl

k pravé

víře "bouřlivý

a tvrdošíjný lid poddaný. ,,394 Vojsko postupovalo z jednoho kraje do druhého až
dosáhlo "úplné" rekatolizace. 395
Jaký psychický
která

během

posledního

konfiskací

asi

přišla

"dědictví předků",

statky (ovšem
svědomí

otřes

o

konverze pro evangelickou šlechtu,

značnou část

majetku a nyní se

měla

vzdát

svého náboženství? Dilema, zda prodat své pozemské

prostřednictvím

a stát se katolíkem,

představovala

katolíka) a

řešil

odešlo do evangelických zemí, kde

každý

vystěhovat

individuálně.

zpočátku

jen

těžko

se do ciziny, nebo
Mnoho rodin i
hledali

potlačit

jednotlivců

uplatnění.

Jiná

část

ANM, Sbírka rukopisů, sign. 304, Kopiář podkomořího, fol. 82.
V. OEHM, Protokol reformační kommisse, s. 7.
393 Tamtéž, s. 4.
394 T. BÍLEK, Reformace katolická, s. l30.
395 Pohyb vojska lze sledovat v edici. A. PODLAHA (ed.), Dopisy reformační komise v Čechách z let
1627-1629, Praha 1908.
391

392
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dobrovolně přestoupila

obyvatel

kariérními zájmy,
i tací,

zvědavostí,

kteří přestoupili

k víře

nebo

"papeženců",

finančními či

motivována

skutečným vnitřním přesvědčením.

Našli se

tajně

se mohli

"naoko", aby od sebe odvrátili pozornost a

hlásit k původní církvi.
Nic ovšem nebylo definitivní,
opět

na

české

území.

Vítězství

základů

katolictví do

zvláště

když se

zájmů

válečnými

přelila

30. let

křehké

evangelické strany mohlo dosud

rozmetat. S ubíhajícími

náboženství ocitla na okraji

počátkem

válka

základy

léty se ale otázka
často

jednotlivých bojujících mocností a

sloužila

jen jako pouhá záminka k prodloužení války.
V souvislosti s rekatolizačním působení Přibíka Jeníška z Újezda se snáší
řada výčitek

na jeho hlavu

popisuje sázku, kterou spolu
měšťané

svěřil

A

totiž

tvrdošíjně

Huertovi.

skutečně

odsudků.

Autor Historie o

uzavřeli Přibík

těŽkých

protivenstvích

Jeníšek a Martin de Huerta.

odmítali konvertovat a zoufalý

Ostřílený

se mu brzy

a

podkomoří

Domažličtí

se v této

příčině

voják navrhl sázku 500 zl., že Domažlické zkrotí.

podařilo měšťany "přesvědčit". Přibík

mu musel zaplatit, ale

ke škodě nepřišel, neboť tuto částku vymohl na ubohém městě. 396
Byl

Přibík skutečně

takovým náboženským fanatikem, jak ho na mnoha

místech svého rozsáhlého díla

označuje

J.

Vančura?

neumožní vyřknout jednoznačný soud, ale uveďme

Nedostatek

pramenů

alespoň některé dílčí

nám

poznatky.

Na prvním místě určitě stojí fakt, že Jeníškové z Újezda patřili vždy
ke katolické

šlechtě.

Zdá se, že

Přibík

bral svou víru

"vážně", vždyť

mu pomohla

uchytit se v zemském aparátu předbělohorských Čech. Pozice uprchlíka během
stavovského povstání jeho negativní postoj k jinému náboženství jen utvrdila. Když
poté mohl

svůj

postoj

"vymítačem bludů."

opřít

Jeho

i o

císařské

pozdější

patenty, snad se opravdu stával horlivým

bohaté dary církvi, zejména jezuitům, byly spíše

motivovány starostí o spásu duše, než

nějakým nabubřelým

mecenášstvím.

Následující text ukáže, jakým způsobem organizoval Přibík Jeníšek z Újezda
rekatolizaci na svém vlastním panství. 397

396 A. MOLNÁR a kol. (edd.), Historie o těŽkých protivenstvích církve české. In: Dílo Jana Amose
Komenského 9/I, Praha 1989, s. 261-262.
397 Pro tyto otázky je zásadní studie M. VOLFA, Z historie březnické jezuitské koleje, Vlastivědný
sborník Podbrdska 8-9, 1977, s. 121-143.
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Ve východní

části březnického náměstí

faráři

který spravovali

stál starý gotický kostel sv. Mikuláše,

z nedalekých Bubovic. Po stavovském povstání se bubovický

kostel i fara nacházely ve špatném stavu, a tak se duchovní
do Březnice. 22.

října

Daniela Sferýna a

přestěhoval dočasně

1623 potvrdil arcibiskup Harrach za bubovického

zařídil

jeho instalaci za

děkana děkanátu Bozeňského.

faráře

Protože

však duchovní správa světských kněží nepostačovala, procházely územím Čech
různé misie. 398 Jednu z nich vedl Vojtěch Chanovský z Dlouhé Vsi. Lidé prý před
lesů, nicméně ještě

ním utíkali do

roku 1623 se

mělo

v Březnici

odříci kacířství

169

a v Tochovicích 79 dospělých?99 Také v roce 1632 se páter Chanovský zdržoval
v Březnici a o rok později získal dokonce licenci ke zdejší faře. 4oo Přibík Jeníšek
se s věhlasným
o ruku jeho

misionářem

sestřenice.

Svým osobním
Jiřího

znal snad již z předbělohorské doby, kdy se ucházel

zpovědníkem učinil Přibík

jiného

člena

Tovaryšstva Ježíšova,

Pera-Plachého. Tento profesor pražské univerzity kázal u sv. Salvadora a řídil
patronů.

V roce

a pozlaceného kalicha z

průčelí

klementinskou knihtiskárnu, kde mj. vydával životopisy zemských
1623 se podílel na

odstranění

sochy krále

Jiřího

týnského chrámu. 401
Svou podporu
s pomocí

jezuitům chtěl Přibík

zmíněného Vojtěcha

Jeníšek

vyjádřit

velkoryseji, a proto

Chanovského inicioval založení koleje Tovaryšstva

Ježíšova v Klatovech (1636).402 První šlechtické dary a odkazy na sebe nenechaly
dlouho čekat403 a sám Přibík prodal jezuitům své rodné statky Svrčovec
a stepanovlce.
v

v,

•

404

398 Katolické obyvatelstvo i klérus tvořily v českých zel1Úch stále menšinu a zaplnit uprázdněné fary
vypomáhali kněží z Polska či Německa. E. Čáňová, vývoj správy pražské arcidiecéze v době násilné
rekatolizace Čech (1620-1671), SAP 35,1985, s. 486-560.
399 Přibík jako rekatolizační komisař v roce 1628 udělal zastávku i v Březnici, kde před něho
předstoupilo 73 osob. Kromě dvou "heretiků" všichni přijali novou víru. V. OEHM, Protokol
reformační kommisse, s. 7.
400 M. VOLF, Z historie, s. 122.
401 Tamtéž, s. 123. Jeho stejnojmenný synovec byl duchovním vůdcem studentské legie proti Švédům
v roce 1648.
402 F. VANĚK, - Karel HOSTAŠ, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu
Klatovském, Praha 1899.
403 Několik domů věnoval jezuitům plukovník Huerta.
404 K tomu ještě své podíly v Dechtíně a Vícenicích. Kupující Andreas Stredonius, superior koleje, se
zavázal okamžitě zaplatit 23 253 kgm. (hotově nebo postoupenými úpisy) a zbytek sumy, tj. 11 447
kgm. měl být splácen pololetně po 500 kgm. NA Praha, DZV 301, fol. 018.

80

Klatovy však byly daleko od
přímo

kolej
kněze

Březnice

a

Přibík

Jeníšek toužil mít jezuitskou

na svém panství. Nejprve v roce 1630 povolal z jičínské koleje dva

a ubytoval je na zámku.

Podřízenost světskému faráři

byla ovšem jezuitům

Přibík

rozhodl postavit nový kostel, který by později
Tovaryšstvu daroval. Mezi léty 1642_50405 vyrostl na náměstí kostel zasvěcený sv.
Ignáci a sv. Františku Xaverskému. 406 Projekt nového svatostánku vypracoval
trnem v oku, a proto se

věhlasný stavitel Karel Lurago

407 a jeho "rukopis" je ihned rozpoznatelný. Stačí

srovnat další kostely navržené tímto mistrem

např.

v Hradci Králové, Klatovech

či

Chomutově. 408

Stavbu s půdorysem 40 x 20
přiléhají

z každé strany

čtyři

kaple.

metrů
Věže

uzavírá trojboký

presbytář,

dosahují výšky 50

metrů.

k hlavní lodi

Celá výstavba

stála 44700 zl. a po dokončení prací byl kostel odevzdán do správy jezuitům. 409
V souvislosti s přeložením obecního
březnická

rada téhož

stavitele

o

hřbitova

vystavění

na

městskou

menšího

periferii požádala

hřbitovního

kostela.

Architektonicky zajímavý objekt zasvěcený sv. Rochu stál městečko 2876 zl.41O
Rok před svou smrtí konečně Přibík z Újezda přikročil k realizaci svého snu.
Zakládací listina

březnické

jezuitské koleje nese datum 23. dubna 1650.

Přibík

v ní

daroval Tovaryšstvu nový kostel sv. Ignáce a Františka, starý kostel sv. Mikuláše,
panství Petrovice,411 patronátní právo nad kostely v Bubovicích, Tochovicích
a kaplemi sv. Barbory v Pročevilech a sv. Trojice v Hrádku. Prvním rektorem koleje
se stal Bernard Oppel, kazatelem

Jiří

Pffeferkorn. Po

Přibíkově

smrti se

jezuitům

dostávalo vydatné podpory od vdovy Lidmily Kateřiny z Újezda i od dalších
donátorů

z řad šlechty a

měšťanů.

gymnázium a o pět let později

V roce 1654 vzniklo

seminář

při

koleji

čtyřtřídní

sv. Josefa pro výchovu nových řádových

M. Volf uvádí, že kostel byl v roce 1642 již postaven. Srov. N. KUBŮ, Zámek Březnice, Praha
1996; A. SEDLÁČEK, Hrady 9, Praha 1996; Stanislav SUDA, Březnické kostely, Praha 1935.
406 Starý kostel byl částečně zbořen a hřbitov přeložen za město.
407 Karel (Carlo) Lurago (1615-1684), původem severoitalský stavitel, pracující zejména pro jezuitský
řád, ale podílel se i na budování nového pražského opevnění.
408 Vladimír V ALEŠ, Historie jezuitského areálu v Chomutově, Chomutov 2002.
409 M. VOLF, Z historie, s. 123.
410 Tamtéž. Protože na stavební smlouvě byl i Přibíkův podpis, činili si na kostel nárok jezuité.
Koncem 17. století musela o jeho užívání rozhodnout arcibiskupská konzistoř.
411 Tvrz a ves Petrovice, vsi Krchov, Lhotu, Pořešice, Ratiboř, Voděrady a Klisinec koupil krátce
předtím od Johany Hlaváčové z Šírendorfu za 17 500 kop. ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář
Přibíka Jeníška z Újezda, fol. 133.
405
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členů.

412

Jejich vyživení šlo z odkazu 7000 kgm., který zanechala Lidmila Kateřina.

Největšího úspěchu

získali horu nad
nedostatkem
usídlit zde

Příbramí

kněží, kteří

dosáhli

březničtí

jezuité roku 1647, když do své správy

s kaplí blahoslavené Panny Marie. Zdejší svatostánek trpěl
by obsloužili

přicházející

nějaký řeholní řád. Jindřich

poutníky, a proto vznikl nápad

Libštejnský z Kolovrat, nejvyšší hofmistr,

prosazoval dominikány, ale po jeho smrti byla tato alternativa zavrhnuta. Ke slovu se
dostal Přibík z Újezda, jenž navrhl, aby byla Svatá hora svěřena březnické koleji.
Nápad se setkal s ohlasem okolní šlechty, která sepsala žádost

císaři

a ten 3. srpna

1647 odpověděl kladně. 413 V průběhu několika následujících desetiletí se Svatá hora
stala vyhledávaných poutním místem

českých,

ale i

zahraničních katolíků.

A tak je

tornu až dodnes.
Pro

potřeby

procesí iniciovala

březnická

z Březnice na Svatou horu. Celkem šestnáct

vrchnost vybudování

křížů, či později

křížové

kamenných

cesty

kapliček

s obrazy lemovalo cestu. První z nich, v ohradě zámeckého parku, založil ještě

Přibík

z Újezda, druhou jeho švagr Jan st. z Talmberka, další hejtman březnického panství
Ondřej

Rentz a

přidala

se i okolní šlechta.

Pět kapliček

fundovala

Přibíkova

manželka Ludmila Kateřina. 414
Z naznačeného vyplývá, že Přibík z Újezda, ani Lidmila Kateřina nelitovali
žádné námahy a nákladů na rozšíření vlivu jezuitského řádu ve svém okolí.

412 Někteří březničtí absolventi gymnázia studovali poté na filozofické fakultě v Praha. Např. Cyprián
Frozín, Adam a Viktor Roudničtí. Karel BERÁNEK Ced.), Mistři, bakaláři a studenti pražské
filozofickéfakulty 1640-1654, Praha 1998.
413 Žádost předložili Adam Leopold Vratislav z Mitrovic, Vladislav Chlumčanský z Přestavlk
a Zikmund Měsíček z Výškova. K císaři putovalo i dobrozdání místodržících, mezi nimiž Přibík
zasedal. Helena ŠTVERÁKOVÁ, Křížová cesta Z Březnice na Svatou horu, Podbrdsko 13, 2006,
s.89-110.
414 Tamtéž, s. 91. Lidmila Kateřina se finančně podílela i na stavbě březnické kaple na Svaté hoře.
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9. PŘIBÍK JENÍŠEK Z ÚJEZDA OČIMA ŽIVOTOPISCE

Státní oblastní archiv v Praze skrývá ve svých fondech jedinečnou památku na
Přibíka Jeníška z Újezda, resp. na celý Jeníškovský rod a tou je latinsky psaný spisek

s názvem: ,,De fundatoribus collegii Brzeznicensis S. 1. in Bohemia, deq. eorum

illustrissimis familiis.

,,415

Na devíti textových stranách je ve

stručnosti vylíčena

Jeníškovského rodu, pro lepší orientaci tematicky

rozdělaná

historie a zásluhy
do

kapitol. Spisek není bohužel podepsán, ani datován. Lze však

pěti paragrafů

téměř

s naprostou

jistotou říci, že autor byl členem březnické jezuitské koleje. 416 Také datace se nám
díky několika zmínkám v textu zúží na období 1670-1677.417
Podívejme se nyní podrobněji na zprávy, které nám o životě Jeníšků z Újezda
podává jejich autor. 418 První kapitola s názvem "Starobylost rodu a erb, neboli

znamení rodové

páně

zakladatelova" dokládá dlouho historii Jeníškovského rodu.

Autor svá tvrzení opírá o díla Pavla Stránského a Bartoloměje Paprockého z Hlohol.
Následuje zevrubný popis

rytířského

erbu spolu s barevným vyobrazením. Erb je

zachycen ve své původní podobě před polepšením z roku 1642.419 Jezuitský
životopisec podotýká, že podobný erb neužívá v Čechách žádná jiná rodina s jedinou
výjimkou, Kleinicerů z Charvátic. Autor zde připouští společný původ obou rodů. 42o
Druhý odstavec pod jménem "Věrnost Jeníšků z Újezda králům" uvádí rod do
kontextu

dějin.

Nejstarší (bezejmenný)

předek Jeníšků

žil prý v

době

vlády

Jiřího

z Poděbrad a prokazoval "husitskému králi" mnohé platné služby. Zejména když
roku 1460 odjel do (Uherského)

Hradiště

a pomáhal bránit

Korvínem. Za odměnu měl Jeníšek dostat v Hradišti dům.
sloužil Vladislavu
Ferdinandovi 1.

Jagellonskému.

během

s ním proti saskému

Janův

město před

věrnost

Matyášem

Jeho syn Jan poté věrně

stejnojmenný syn

prvního stavovského odboje

kurfiřtovi.

421

a byl

zachoval
připraven

králi

táhnout

Stejnou oddanost habsburskému rodu prokázal

Přibík

SOA Praha, Vs Březnice - dodatek I, inv. Č. 6409, kart. 874.
Svědčí o tom častá spojení typu "náš zakladatel", "naše Tovaryšstvo".
417 Podle autora je totiž již po smrti Lidmila z Újezda (+1670) a dosud žijí dva nejstarší synové
Přibíka Františka, z nichž první zemřel roku 1677 Přibík Václav.
418 Názvy kapitol i citace jsou mým volným překladem z latiny.
419 Polepšení erbu je zběžným písmem dopsáno dodatečně.
420 Dohledat rod Kleinicerů z Charvátic se mi nepodařilo.Měšťanský původ rodu není samozřejmě
415
416

zmíněn vůbec.
421

Existenci tohoto předka nedokládají žádné prameny.
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Jeníšek roku 1618, když

kacíři

Přibík raději

exil, než aby porušil poddanskou

vítězství

volil

byl nejprve jmenován

písařem. Současně
císaře

tříletý

zastával i

svrhli svého legitimního panovníka a

podkomořím

úřad

měst

královských

místodržitele, vždy

přísahu.

moudře

a

začali

Po

válku.

císařském

a poté nejvyšším

rozvážně.

Z milosti

vstoupil jeho oblíbený synovec do panského stavu.
Třetí

patřili

tvrzením, že Jeníškové odedávna
sloužili

králů

kapitola pojmenovaná "Jiné všelijaké pocty od

českým králům.

učinil

začíná

rytíře, kteří spolehlivě

mezi nejbohatší

Ludvík Jagellonský

obdržené",

Jana I.

plzeňským

krajským

hejtmanem,422 Jan II. se zase za Ferdinanda I. stal místo komorníkem, jehož
423
důstojnost prý předlouho nes1. Autor popisuje působení téhož Jana II. při nápravě
v polovině 16. století.
listy, které Jeníškové od králů dostali. 424
zemských

zřízení

Závěrem

kapitoly jsou uvedeny všechny

Životopisná historie rodu pokračuje vylíčením náboženských poměrů pod
názvem ,,0 zálibě rodiny Jeníšků v katolické víře a o její zbožnosti, též o její štědrosti
církvi". Autor vyzdvihuje neochvějnou stálost ve víře, jíž se rytíři z Újezda odlišovali
od

většiny české

šlechty. Nezviklala je "žádná

pokrevní příbuznost, ani
zbraň nejmocnější),
statečnosti."

přátelství,

odměna,

žádný nabízený

sňatek,

pocta

či úřad,

žádná

ani láska žen (což jest

a proto je toto pokládáno za symbol ctnosti a dílo velké osobní

Po tomto úvodu jsou vyjmenováni všichni Jeníškové v přímé linii spolu

se svými katolickými manželkami. Zde se původce díla dopustil omylu, když Viléma
st. a Buriana st., dva bratry,
Pochvalně

jsou

označil

zmiňovány

za otce a syna.
zbožné skutky, jejichž iniciátory byli

JeníŠkové. Vilém kupř. postavil kostel sv. Michala ve

Svrčovci

právě

a jeho syn Burian (ve

skutečnosti bratr) po jeho dokončení spočinul v kryptě. 425 Důvodem založení kostela

prý byla absence jakéhokoli katolického svatostánku v okolí. 426 Přibík Jeníšek poté
asistoval

při

přesvědčil

fundaci klatovské jezuitské koleje a prodal jí své statky. Také prý

Václava Herakla z Rumburka, aby

svůj

majetek

(přes

80000 zl.) odkázal

Plzeňským hejtmanem byl až Jan (II.) v roce 1539.
Ve skutečnosti pouze jeden rok.
424 Tenkrát ještě zůstávaly v "rodinném archivu", dnes lze některé listy nalézt otištěné v edici Archiv
český, viz kap. 2.
425 Burian st. JenÍšek (+ 1599) je opravdu pochován v kostele sv. Michala, ale ve Štěpánovicích. Ve
Svrčovci kostel není. Navíc protože je kostel původně gotický, mohlo se jednat pouze o přestavbu
nebo opravu, nikoli založenÍ. F. VANĚK - K. HOSTAŠ, Soupis památek historických a uměleckých
v politickém okresu Klatovském, Praha 1899, s. 150n.
426 Snad to je ta hlavní příčina, proč byli někteří členové rodu v 16. století pohřbíváni v Bělčicích.
Opisy náhrobků uvádí NA Praha, Gen. sb. Wunschwitz, inv. č. 1258, z Újezda, kart. 40.
422

423
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církevním institucím. Jako vykonavatel Václavovy
"chtěje raději sobě Krista

Následuje popis

závěti

na vše

jistě

dohlédl,

dlužnfkem mfti, než jiné ctnosti hledati."

nejdůležitějších Přibíkových skutků,

tj. postavení kostela sv.

Ignáce a Františka (prý první toho jména a zasvěcení v Čechách) a založení
březnické

jezuitské koleje.

Když umíral

Přibíkovu

Přibíkův zpovědník

provázanost s řádem ilustruje tato

a přítel

Jiří

Ferus-Plachý,

přál

si

příhoda.

spočinout

v kryptě

vedle Zakladatele, protože prý spolu i za živa trávili většinu času.
Závěrečná

kapitola nese název "Krátké

vylfčenf

života a

nejšťastnějšf

smrt

zakladatelova". V ní jsou vyzdviženy zásluhy Přibíka z Újezda na odevzdání Svaté

hory do rukou jezuitského řádu.
Přibík

Jeníšek

zemřel během

bohoslužby v Praze a jeho

dny vystaveno v chrámu sv. Salvátora a poté

převezeno

do

tělo

bylo

Březnice,

posmrtně tři

kde

spočinulo

v kryptě nově vybudovaného kostela. 427
Ač

dílo nevyniká zvláštní

výjimečností

slohu, je z něho patrná úcta, jaké se

Přibík z Újezda a Lidmila Kateřina, spoluzakladatelé jezuitské koleje, těšili mezi
příslušníka

427

Tovaryšstva.

Srov. M. Volf, Z historie, s. 124.
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10. KONEC JEDNOHO RODU

10.1 Hledání nástupce

Jak se vyvíjely osudy svobodných pánů z Újezda po polovině 17. století
naznačí

následující kapitola.

Ani po téměř třicetiletém manželství se Přibík z Újezda nedočkal vlastních
potomkŮ.

428

Pokračování rodu musela zajistit vedlejší linie jeho bratra Jana. Ten měl

tři syny, Jana Buriana, Viléma Vladislava a Přibíka Františka.

prameny celou záležitost

příliš

neosvětlují,

429

Ačkoli nám

zdá se, že nejmladší ze

a jmenovec svého strýce získal v rodině královského

úředníka

synovců

oblibu, která mu

nakonec vynesla zdědění celého majetku.
Domnívám se, že Přibík z Újezda v určitém okamžiku převzal výchovu svého
synovce do vlastních rukou, snad aby tím pomohl nezámožnému bratrovi, snad už
s ideou

učinit

ho svým

dědicem.

Tento

záměr veřejně

proklamoval roku 1642, kdy

Přibíka Františka adoptoval a ještě mu dopomohl k povýšení do panského stavu. 430

Nejvyšší

písař neopomněl císaři připomenout

své zásluhy i fakt, že za

ně

dosud, na

rozdíl od ostatních, nic nežáda1. 431
Vzestup na žebříčku urozenosti byl jistě velkou událostí a o

tři

roky

později

se

konala událost neméně významná. Svatba. Přibík František z Újezda si bral hraběnku
Hedviku Barboru z Rozdražova. Manželský svazek byl

uzavřen

ve svatovítské

Manželkou Přibíka Jeníška byla od roku 1623 Ludmila Kateřina, roz. z Talmberka. Tehdy jí bylo
zapsáno věno. NA Praha, DZV 141, fol. H 13. Na březnickém panství měla celkem pojištěno 32 500
kgm. Po smrti manžela držela ochrannou ruku nad kolejí a štědrými dary umožňovala studium i
chudším žákům. Při kostele sv. Rocha založila špitál. Zemřela v únoru 1670 a svůj majetek rozdala
jezuitům a dalším církevním institucím. Jen v Praze obdarovává 21 kostelů. NA Praha, DZV 264, fol.
H 21.
429 Křestní jméno Přibík se v Jeníškovském rodě po celé 16. století nevyskytovalo. Objevovalo se však
v rodině Klenovských z Janovic, odkud pocházela Přibíkova matka Regina. Toto jméno pak
přecházelo na další členy rodu z Újezda, např. Přibíka Františka (+1661), Přibíka Václava (+1677),
Přibíka Josefa (+ 1716), jak se domnívám, z úcty k nejúspěšnějšímu členovi rodu.
430 "Pročež jsem vejš připomenutého strejce mého sobě in filium adoptivum oblíbil i jeho za dědice
svého po smrti mé ustanovil..." ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Přibíka Jeníška z Újezda,
fol. 140.
431 Závěrečná věta doslova zní: "Nebo žádný z celého rodu rytířského mimo tehdejšího nejvyššího
písaře království Českého pana Jana z Klenového a z Janovic a mě, jako též bratra mého [ ... l
(nechtíce my se v ničemž nejmenším s rebely srovnati) ven [zl země do konce nevyjel, a proto potom
jsme z vlasti naší nepravě vypověděni byli, v čemž se na povědomost nejvyššího pana kanclíře VCM,
pana hraběte Slavaty potahuji ... " Tamtéž.
428
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katedrále,

přímo

v kapli svatého Václava.

Císařským

vyslancem na svatebním

obřadu byl MaxllŮlián hrabě z Valdštejna. 432
Spříznění s hraběcí rodinou, stejně jako účast vlivných osobnostť 33 jasně

ukázala, jaké úctě se těší Přibík z Újezda a jeho nástupce. Podobně můžeme usuzovat
i z kmotrů

dětí Přibíka

nejvyšších

úředníků (např. Alžběta

Františka. Pokud šlo o dcery, stávaly se

kmotrallŮ

manželky

z Lobkovic, manželka nejvyššího hofmistra),

u prvorozeného syna byl jedním kmotrem arcibiskup pražský kardinál Arnošt
z Harrachu, druhým Vilém
1645-1657 se
a pet dcer. 434

Přibíku

Vojtěch

z Kolovrat, pražský hejtman. V rozmezí let

Františkovi narodilo celkem

devět dětí,

z toho

čtyři

synové

v

Smrt Přibíka z Újezda znamenala pro celý rod výrazné oslabení. Přestože
dosáhl v úřednické hierarchii svého stavu vrcholu, jeho synovec, nový člen panského
stavu, musel

začínat

ze zemských

úřadů

od nuly. Nebylo myslitelné, aby v nejbližší době obsadil některý
vyhrazený

příslušníkům

panského stavu. O tato místa se

či přírnluvce

ostrý zákulisní boj mezi staropanskými rody a bez vlivného patrona
byly vyhlídky

Přibíka

Františka nepatrné. V roce 1653 zastával

krajského hejtmana a jediný titul pojící se k jeho jménu
dvorského a komorního.

435

zněl:

sváděl

úřad prácheňského

rada slavných

soudů

Postup vzhůru komplikovaly Přibíku Františkovi mimo

jiné starosti s odkázaným majetkem. 436

10.2 Majetkové vyrovnání

Každé

dědictví mělo kromě

pozitiv i své stinné stránky, nároky

věřitelů,

nebo

plnění nejrůznějších odkazů.

Ze všeho

nejdříve

se nový držitel

březnického

panství majetkově

svými staršími bratry. Již v dubnu roku 1651 sepsali

společně

vypořádal

se

smlouvu, v níž se

ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Přibíka Jeníška, fol. 59. Svatbu i narození dětí si do
poznamenal vlastnoručně Přibík František.
433 Mezi svatebními hosty nalezneme nejvyššího hofmistra Jindřicha Libštejnského z Kolovrat,
nejvyššího lovčího Viléma z Lobkovic, V ác1ava Eusebia z Lobkovic a další.
434 Dvě děti, Jan Ignác a Anna Alžběta, zemřely brzy po porodu. Mezi kmotry ostatních dětí nalézáme
šlechtu z Březnicka a blízkého okolí, např. z Kamenné, z Vysoké atd. ANM, Sbírka rukopisů, sign.
1472, Kopiář Přibíka Jeníška, fol. 59-63. Wunschwitzova sbírka uvádí ještě dceru Maxmiliánu. NA
Praha, Gen. sb. Wunschwitz, inv. č. 1258, kart. 40.
435 Takto je označen již v roce 1651. ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Přibíka Jeníška, fol.
150.
436 Viz kapitola 7.3.
432

kopiáře
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Přibík

František zřekl podílu na otcovském statku

Málkově

a oba jeho

bratři

naopak

slíbili za sebe i své potomky, že nebudou požadovat nic z odkazu Přibíka z Újezda.
Za to jim mělo být dohromady vyplaceno 14 000 zl.437 Již splácení této sumy
ukázalo, že platební situace

Příbíka

Františka nebyla

nejrůžovější.

První kvitance na

6500 zl. pochází až z roku 1657 a Jan Burian i Vilém Vladislav v ní konstatují, že
kvůli velkým dluhům svého bratra na něj nebudou nijak spěchat.

probíhalo formou malých
ještě

částek,

které sloužily k zapravení

438

dluhů či

Splácení poté

kontribuce, a to

dlouho po smrti Přibíka Františka.
finanční

Na nedostatek

hotovosti si

Přibík

František

ostatně stěžuje

již

měsíc

po smrti svého strýce, kdy vyhotovuje dlužní úpis pro březnické jezuity znějící na
1000 kgm. 439 Jednalo se o nadaci Lidmily Kateřiny na věčné světlo při hlavním
a bočním oltáři

nově

po staveného kostela.

Také se svou tetou musel Přibík František uzavřít porovnání,
na statku zapsáno

věno

neboť

vdova měla

ve výši 32 500 kgm. a navíc ještě 4000 kgm., ke kterým bylo

nutno připočíst vzešlý úrok 5760 kgm. Rovněž Lidmila Kateřina z Újezda rozhodla
po sečkat se splacením celé sumy a navíc slevila z úroků celý 5000 kgm. Místo toho
jí

měl

být vyplácen

roční

tedy 2190 kgm. Navíc
zahrnoval 50
10

strychů

strychů

úrok (klasicky ve dvou termínech) z částky 36 500 kgm.,
měla

až do své smrti dostávat naturální deputát, jenž

pšenice, 60

strychů

hrachu, máslo a sýr, což vše

žita, 70

mělo

strychů

ovsa, 15

strychů ječmene,

být dopravováno do Prahy, kde vdova

sídlila. 44o Ke své osobní potřebě si Lidmila Kateřina vymínila ještě 12 poddaných a

vího. 441
. dno h o k OCl
Je
Přibík

František

pokračoval

v dostavbě jezuitské koleje a v zaokrouhlování

dominia. Již v roce 1653 koupil ves Lazsko, náležející mezi manské statky hradu
Karlštejna a složil lenní přísahU. 442 Po jeho náhlé smrti 29. srpna 1661 byla poručnicí

ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Přibíka Jeníška, fol. 141-142.
Částka naštěstí nebyla úročena. Je třeba však poznamenat, že oněch 6500 zl. padlo na splacení
dluhů málkovských hospodářů. SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 15, kart. 1.
439 ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Přibíka Jeníška, fol. 152.
440 Společně s ní tam žil Jan st. z Talmberka.
441 Tamtéž, fol. 150. Bohužel nevíme, zda všichni tito poddaní odešli sloužit do Prahy. V závěti
Ludmily Kateřiny z roku 1669 je uvedeno také 12 poddaných, které vdova finančně obdarovává. Tři
z nich, Lidmilu Maříkovic, Matěje Valše a Kateřinu Zelenou najdeme již v předchozím seznamu
z roku 1651. NA Praha, DZV 264, fol. H 21.
442 ANM, Sbírka rukopisů, sign. 1472, Kopiář Přibíka Jeníška, fol. 116n. V roce 1646 složil stejnou
přísahu na ves Lisovice, kterou koupil jeho otec Jan Jeníšek již ve 20. letech od Václava Lokšana.
Tamtéž, fol. 113.
437
438
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nad nezletilými dětmi ustanovena vdova Hedvika Barbora z Újezda. 443 Také proti ní
se vedl soudní proces o pozůstalost po Přibíkovi z Újezda. Žalobkyní byla tentokrát
Regina Markéta Kokořovcová, roz. z Újezda, dcera Přibíkova mladšího bratra
Buriana. Tato žena si

stěžovala,

že

při dělení

majetku v roce 1651 byla naprosto

opomenuta a žádala zemský soud o nápravu. Zajímavá je zejména pasáž, v níž
že byla Přibíkem Františkem odbývána podílem 1200 kgm.

ač

líčí,

prý "po témž Příbíkovi

z Újezda za množství tisíc všelijakých mobilií, od peněž, zlata, stříbra, klenotů, jistot,
obilí, dobytka, svršků [ ... ] pozůstalo.,,444 Lze jen litovat, že se nedochoval inventář
mobiliáře

z přebírání panství Přibíkem Františkem, který by ukázal, kolik toho
z Újezda za život nahromadil. 445

Přibík

nárok nakonec neobhájila a veškerý majetek zůstal pod
dohledem poručnice Hedviky Barbory. Její syn Přibík Václav 446 dosáhl zletilosti
Regina Markéta

svůj

v roce 1668, kdy skládá poddanskou přísahu císaři. 447 Ani jemu však nebyl vyměřen
dlouhý

čas

a již roku 1677 umírá ve Freiburku na následky souboje.

Proč

pobýval

něm zemřela

i jeho matka Hedvika Barbora a
448
Za jeho
majetku se ujal nejmladší z dětí Příbíka Františka Jan Josef z Újezda.
v Sasku mi není známo. Krátce po

působení

se

opět výrazněji proměnila

majetková skladba panství.

Vzápětí po převzetí dědictví prodává statek Přestavlky za částku 20 800 zl.449

V těsné blízkosti Lazska koupil Jan Josef roku 1689 vsi Kamennou a Zavržice za
sumu 9500 zl.450 Po své druhé manželce Polyxeně Kateřině z Újezda zdědil v roce
1702 statky Hradiště, Žd'ár a Vildštejn u Zelené Hory.451 A konečně v roce 1718
získal za 12500 zl. ves Nestrašovice. 452

443 Uvázání v Březnici proběhlo 3. 10. 1661, Tochovice držela Hedvika Barbora jako věnnou zástavu.
NA Praha, DZV 113, fol. O 15. Uvázání v Tochovice v sumě 20 000 kgm. se konalo v roce 1669,
tamtéž, DZV 115, fol. A 1. Hedvičiným vkladem do manželství byl statek Přestavlky.
444 SOA Praha, Vs Březnice, inv. č. 19, kart. 1.
445 Je také možné, že takový inventář nebyl nikdy vyhotoven, neboť nebyl předložen v soudním
procesu. Tamtéž.
446 Celé jméno znělo Přibík Václav František, proto v literatuře dochází k záměně syna s otcem, nebo
se dokonce hovoří do dvou osobách, bratrech Přibíku Václavovi a Přibíku Františkovi (Sb.
Dobřenský). Ani v pramenech není podoba jména ustálena.
447 NA Praha, DZV 478, fol. B 29. V tomtéž roce se také uvazuje v Březnici a Přestavlky, tamtéž,
DZV 114, fol. C 30.
448 Uvázání v Březnici, Tochovice a Přestavlky proběhlo téhož roku 1677. NA Praha, DZV 116, fol.
A29.
449 Tamtéž, DZV 393, fol. D 4.
450 Tamtéž, DZV 400, fol. O 28. K odprodání vsí došlo již roku 1710, tentokrát za 15000 zl. Tamtéž,
DZV 414, fol. K 18.
451 Tamtéž, DZV 118, fol. F 3.
452 Tamtéž, DZV 494, fol. C 7.
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Jan Josef z Újezda se oženil třikrát. První manželkou byla Sofie (Žofie)
zmíněná

z Tratmannsdorfu (+1692), druhou
z Mitrovic (+ 1702) a
potomstvo

tvořilo

dle

třetí Kateřina
genealogů

Polyxena

Kateřina

Vratislavová

Rosina Vratislavová z Mitrovic (+ 1725). Jejich

deset

dětí.

Také nejstarší syn Jana Josefa,

Přibík

František Josef, oplýval četnými následovníky, z nichž však většina nepřežila
kojenecké období. 453 Přibík František Josef zemřel v roce 1716 a poslední mužský
dědic Marian Václav o osm let později. Jan Josef svobodný pán z Újezda tedy přežil
téměř
ještě

všechny své

děti

i vnuky. V

jeho dcera Anna Alžběta,

Městě

pražském,

době

členka

jeho smrti (23. dubna 1728) zůstávala naživu

dominikánského konventu sv. Anny na Starém

vnučka

Marie Anna, provdaná za Martina Antonína
Michnu z Vacínova a bratranec Přibík, příslušník Tovaryšstva JeŽíšova. 454
V předtuše tohoto neblahého konce si Jan Josef vyžádal na
povolení, aby mohl celý

svůj

majetek i s erbem a

přídomkem

císaři

hraběte

Karlovi VI.

odkázat svému

příteli

Vilémovi Krakovskému z Kolovrat,455 což se po jeho smrti skutečně stalo. Když se i
osud Krakovských z Kolovrat naplnil, přešel přídomek z Újezda na další šlechtický
rod Palffyů z Erdodu, kteří sídlili na Březnici až do rou 1945.456

Wunschwitz udává 14 dětí. NA Praha, Gen. sb. Wunschwitz, inv. Č. 1258, kart. 40.
Tamtéž.
455 Vilém Krakovský z Kolovrat (1678-1738), v letech 1736-38 nejvyšší kancléř.
456
' o,
A. SEDLACEK, Hrady 9, s. 225; N. KUBU, Zamek Brezmce, s. 7.
453

454

v '
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ZÁVĚR

Práce o Přibíku leníškovi z Újezda prokázala, že i za téměř neznámým jménem
příběh.

lze vysledovat velice zajímavý životní
uplatnění

v zemském správním aparátu a

kariérním

žebříku

leníšek k
zůstal

těmto

jedincům

patřil.

Nevděčná

předpoklady

nejvyšších královských

"ohavné rebelie", vynesla

mohl snáze

úředníků.

Přibíkovi

v historiografii

"zhoubce národa." Sestavit žalobu a vynést podle ní rozsudek jsou však
věci.

vmy

označení

dvě

odlišné

Prokurátor do samotného rozhodovacího procesu již nezasahoval. Míru

potrestání

určoval

odpovědnosti

poukázat na

za

panovník a jeho nejbližší okolí. Nechci tím
červnové

skutečnost,

popravy a

pozdější

ze

podíl

Přibíkovi

že byl jen výkonným orgánem upevňující se královské moci.

rekatolizační nařízení císaře jistě
vypovězen

popřít

majetkové konfiskace, ale spíše

reformačním

V podobných dimenzích lze uvažovat i o jeho

víru

Přibík

shromažďoval důkazy

úloha královského prokurátora, který

účastníkům

pobělohorská

Nezkompromitoval se za povstání,

loajální panovníkovi a byl katolíkem. S těmito
skupině

našel

desítek let vystoupal po

možnost výrazného sociální vzestupu.

"vyvoleným" bezesporu

dosáhnout příslušnosti k úzké

proti

během několika

až na samý vrchol. Bylo to dáno do jisté míry tím, že

doba nabízela vybraným

rytíř

Mladý nezámožný

země,

Přísná

úsilí.

nacházela u horlivého katolíka, který byl pro svou

pochopení a podporu. Snaha dosáhnout konverze

většiny

obyvatel Českého království co nejrychleji, vedla k používání nejrůznějších, často i
násilných

prostředků,

oprávněně

které byly

i samotného arcibiskupa. Míra tohoto
dodnes předmětem emotivních
Ani odsudky
opodstatněné.

zvyklostem
velmi

Přibíkova

Despekt k

sociálně

kritizovány, jak ze strany

působení

přesvědčit,

se přimlouval za odklady splátek

společnosti. Podkomoří
příjmy císařské

obcí pro

aby se vzdali

pochopil nezbytnost navrácení pozemkového majetku
Veškeré jeho snahy o stabilizaci náboženské,

nepokládám za

stavu se nijak nevymykal dobovým

(příročí), doporučoval

části

vojáků

císaře

z měst a záhy

původní městské

války.

si byl

pokladny.

dlužné sumy, u

odchod

hospodářské

válečného běsnění třicetileté
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městech

v královských

diferencované a hierarchizované

však narážely na realitu

je

sporů.

zástupcům třetího

dokázal mnohdy

tak

"nekřesťanského" způsobu "přesvědčování"

dobře vědom důležitosti městských

Věřitele měst

evangelíků,

vrchnosti.

i politické situace

měst

Ve vztahu k vlastnímu majetku se
hospodář

dbající na

rozšiřování

Přibík

Jeníšek ukázal spíše jako starostlivý

svého panství a jeho maximální využití. V menším

měřítku si to vyzkoušel na původním rodovém majetku v západních Čechách, nové
přinesly

možnosti mu

statky zakoupené z konfiskátů.

tochovické panství, které v pozdějších letech
konfiskovaných
Jeníšek patřil k

statků

objevují

některé

oněm arivistům, kteří

Přibík

získal

ještě rozšířil. Ačkoli

březnické

se ve splácení

nesrovnalosti, nemyslím si, že by

se bezohledně drali

vzhůru.

a

Přibík

Snad to odporovalo

jeho povaze.
Přibíkova

aktivní finanční bilance byla

kdy zájmy náboženské
březnického

zvítězily

vážně

nad ohledy ekonomickými. Výstavba nového

kostela, budování jezuitské koleje

k dlouhodobému zatížení rodové pokladny.
dokladem zbožnosti a

štědrosti

narušena až ke konci jeho života,

či

zámecké kaple, to vše

Nicméně právě

přispělo

tyto objekty jsou dodnes

jejich zakladatele.

Přibík Jeníšek z Újezda žil v přelomové době. Zásadní proměny Českého

království po
postavily

bělohorské bitvě

před

a po vydání Obnoveného

nelehká rozhodnutí

hodnotit, zda v "soudu
a okolností. Jeho

dějin"

příběh

příčící

zřízení

zemského jej

se dosavadním zvyklostem.

obstál. Choval se tak, jak vyžadovala

je jen jedním z kamínků mozaiky

šlechty, která stále čeká na své poskládání.
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často

Nepřísluší

výjimečnost

pobělohorské

mi

doby

katolické

RESUMÉ

Přibík JenÍšek from Újezd. Clerk from the time after the White Mountain

Battle.
Přibík Jeníšek from Újezd (1580?-1651) belonged to small knight aristocrats,

who were in the time before the battle of White mountain innumerable. He was born
in the west Bohemian fortress

Svrčovec

as the fourth of the five brothers. His

chances to get the good inheritance were very poor.

Thaťs

why he looked for

alternative way to become socially more important. He found as the best the career of
clerk in the Bohemian provincial machinery of government. Under the supervision
of his uncle Jan from Klenova and Janovice, the highest scrivener, he affected at
first as counselor of the court of the highest office of the burgraver of Prague (16111616) and then in the Office of Tabulare Terrae as the minor scrivener (1616-1618).
During this time he was able to follow the exacerbation of the situation between the
monarch and the noblemen which was denominationally divided.
The

Přibík's

carrier should have slowly continued if the Uprising of the

Estate hadn't started. The Catholik Jenišek had to leave to Bavarian exile and he
spent there 3 years under a very poor conditions. Shortly before the Uprising was
defeated he left to Vienna where he was introduced to the emperor. His come back to
Bohemia was imposing. He had become not only the watcher of coming changes but
their participant. As a royal counsel for the prosecution he made the prosecutions
against the rebels who later ended their lives on the place of execution or without a
prope1ty. He himself chose the manor

Březnice

with wonderful renaissance castle

which became the family estate of the Lords from Ujezd.
After he had worked in the office of Karlštejn burgrave he became the vicechamberlain of the royal towns. His task was to renovate the town councils,
supervise the economy of villages and be engaged in the recatholicization. He forced
the citizens to conversion by agreement, threat or by force. He was assisted by
military units living in the houses of rebellious citizens. While he was rigid in the
field of faith he protected the interests of towns and he was against the breaking of
old laws and freedom. He moderated lenders and he bargained with them for the
amount of depth which the towns couldn't pay back. He wasn't able to help the
towns against the armies of enemies and he only sympathized with them.
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The post of the supreme scrivener (1640-1651) brought him to the top of his
authoritative career and social status. He was the first in the hierarchy of the knights.
He had money and influence too. He used it all to great support of Jesuitical Order in
his manoL He built the new church of St. Ignatus and František Xaverius for Fathers
of the Society of Jesus. He immediately founded the Jesuitical college next to the
church. He helped the Order to gain pilgrim's place St. Mountain near

Příbram

who se glory soon crossed the border of Bohemian kingdom. No wonder that the
Jesuits from

Březnice

called him their "Father Founder".

Přibík Jeníšek from Újezd was married almost 30 years to Lidmila Kateřina,

bom from Talmberk but he didn't have any descendant.

Thaťs

why his youngest

nephew Přibík František from Újezd became his heiL His powerful uncle succeeded
in getting the ennoblement to privilege state and he raised the reputation of his
lineage. He died on 21 st March 1651. His body was buried in Březnice church and it
has still been there.
Přibík from Újezd represents the type of a nobleman who devoted all his life

to the service of the emperoL This way showed to be the best in spite of the early
problems and ensured him the strong position in the provincial machinery of
govemment of Bohemian kingdom.

Iť s

a pity his name was forgotten.
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spořitelny.

Foto autor.

Obr. č. 13 Úvodní strana životopisné historie Jeníšků z Újezda z pera jezuitského
autora. SOA Praha, Vs Březnice - dodatek I, inv. č 6409, kart. 874.
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