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PŘEDSTAVITELÉ V LETECH 1573-1699

Disertace Hany Hrachové pOdává velmi důkladnou analýzu správy královského města
Rokycan v poslední čtvrtině 16. a v 17. století. Na první pohled by se mohlo zdát, že
takové téma nedává možnost k nějakým inovativním postupům, že půjde jen o
aplikaci již známých a jinde mnohokrát vyzkoušených metod na další město. To by
však byl soud příliš povrchní. Hrachová totiž k tématu přistoupila v mnoha ohledech
velmi nápaditě. Již zvolený časový úsek dává možnost zjistit, do jaké míry se vyvíjela
správa převážně nekatolického města diskonuitně - jak bychom předpokládali - před
a po roce 1620. Navíc, tím že pokrývá celé 17. století, umožňuje nahlédnout úplněji
do problematiky vývoje a výměny městských elit období baroka. Dalším velmi
pOdstatným přínosem je důsledné sledování městské správy v celé její šíři, to jest:
autorka se zdaleka neomezila jen na městské rady, jak bývá často zvykem. Máme tak
k disposici široké panorama různých nižších pomocných úřadů, které si město ke
svému fungování vytvářelo. Okruh sledovaných osob autorka prozkoumala opravdu
všestranně (jak jen prameny dovolily). O rokycanské radní elitě se tak dovídáme
v nejširších souvislostech majetkových, profesních, náboženských vzdělanostních a
kulturních. Konečně bych zdůraznil, že záběr autorky se nevyčerpává rozhodně
obzorem jednoho města. K tématu přistoupila důsledně komparativním způsobem a
porovnává své rokycanské výsledky s jinými městy v Čechách všude, kde to jen jde.
To je tedy výčet nejzajímavějších aspektů práce z mého hlediska a současně
naznačení metodických východisek a postupů autorky. Teď se můžeme zastavit u
některých bodů blíž.
Svou práci mohla Hrachová pojmout tímto způsobem jen při důkladné znalosti fondů
rokycanského městského archivu. A vzhledem k jeho bohatství je to základna
opravdu nebývalá. Ke své práci zpracovala údaje ze zhruba 60 (!) městských knih.
K tomu zná prakticky v úplnosti vše, co na téma městských dějin a speciálně městské
správy u nás vyšlo, a není to pro ni jen "ozdoba" v podobě dlouhého bibliografického
soupisu. Dá se proto říci, že její práce se může stát základním stavebním kamenem
nejen pro dějiny Rokycan daného období, ale pro městské a správní dějiny v Čechách
vůbec.
Městskou

správu v Rokycanech popisuje Hrachová metodicky, počínaje radou, jejími
obnovami (zde se nemohla opřít o neexistující knihy obnova musela většinu rad
rekonstruovat z podkomořských register!), její strukturou. Dále popsala obsazení a
funkci dalších klíčových aktérů městské správy: sboru obecních starších (často
v systému správy přehlížených), městské kanceláře a písařů, císařských rychtářů (v
Rokycanech až po r. 1623) a nejrůznějších nižších úředníků. Tento sbor osob
analyzuje komplexně, což jí umožňuje sledovat jednotlivé kariéry i jejich zákonitosti.
K nejzajímavějším zjištěním patří skutečnost, že přechod k rekatolizačním poměrům

byl v Rokycanech zcela plynulý po katolické konverzi téměř celé rady (až na jednu
výjimku). Město si také udrželo po celé 17. století nezměněně český charakter,
navzdory určité obměně elit z řad nově přistěhovalých měšťanů.
Hlavní pozornost patří v disertaci Hany Hrachové ne tolik fungování městské správy (i
když ani tento aspekt není přehlížen), nýbrž jejím představitelům. Těžiště leží
rozhodně v druhé části titulu práce. A tady postupovala autorka s důkladností, jíž
sotva lze co vytknout. Soubor osob, jež tvořily městskou vládnoucí elitu, sleduje ve
všech možných aspektech, z nichž k nejzajímavějším patří propojení s cechy (a vůbec
obrovská role, která patřila nejbohatším cechům řezníků a sladovníků při obsazování
městské rady), otázky klientských vztahů a ovládnutí města několika rodinami
propojenými příbuzenskými svazky, otázka nObilitací, kulturní zájmy této vrstvy
zejména na poli literatury a hudebních aktivit (pozůstalostní inventáře bohužel nejsou
k disposici).
Autorka ve své disertaci nepochybně prokázala schopnost vědecké práce a
samostatného promýšlení problémů. Až na drobné kosmetické vady Uazykové) lze v
její práci sotva nalézt cokoli problematického. Při své heuristice ke zpracování
městské správy navíc nasbírala materiál k dalším aspektům městského života, na
jehož publikaci se můžeme těšit.
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