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Úvod 

 

Před několika měsíci jsem navštívila na hradě Lokti expozici vězeňství. Ve sklepních 

prostorách se sporým osvětlením kvílí z reproduktorů mučení odsouzenci natahovaní na 
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skřipec. Leží zde vyhublí kostlivci přikovaní k řetězům. Na lavici se krčí gumová krysa, za 

stolem krevní písař sepisuje výpověď vězně. Mučící nástroje vypadají přízračně ve světle 

svící, skrze mříže se natahuje k návštěvníkům bledá a kostnatá ruka. Někteří z nich zůstávají 

v údivu stát, jiní zakrývají překvapení cynickým smíchem. Při své návštěvě jsem se setkala se 

skupinkou lidí ve středním věku, kteří zaujatě diskutovali o tom, jak je možné, že naši 

předkové vydrželi v „takovémhle vězení“. Napadlo mě, nakolik si neuvědomujeme, jak 

odlišná byla v mnoha ohledech mentalita lidí, žijících pár století před námi. Zmíněný debatní 

kroužek vůbec nenapadlo, že odsouzení v tomto vězení nebyli dlouho. Že jejich věznitelé 

neznali psychologický dopad trestu dlouhodobého vězení. Že byli po kratším či delším 

vyslýchání, respektive mučení buď osvobozeni, nebo ve velmi krátkém časovém úseku 

potrestáni.  

Začalo mě zajímat, jak vlastně takový proces probíhal a to od spáchání trestného činu, 

až po odplatu za něj. Kladla jsem si otázky, zda byli trestáni všichni stejně za stejné 

přestupky, jakou roli hrál v druhu a způsobu trestu původ pachatele, jestli fungovalo něco 

jako dnešní „účinná lítost“, zda byly udělovány milosti a pokud ano, komu a v jaké míře. 

Pokusila jsem se najít přinejmenším částečné odpovědi v archivu města Rakovníka a 

v knihách, které na základě prostudovaných pramenů napsali regionální historikové. Částečné 

proto, že prostudování veškerých dosud neprobádaných materiálů by trvalo nejspíš roky. Ale i 

proto, že část těchto pramenů je nenávratně ztracená. A v neposlední řadě částečně i proto, že 

s tímto studiem se před hledajícím objevují nové a nové otázky.  

Vybrala jsem si Rakovník. Město, ke kterému mám citové vazby, v němž jsem 

vyrůstala a domnívala jsem se, že tu znám každý kout. S nahlížením do dalších a dalších knih 

jsem s úžasem zjišťovala, kolik toho o něm nevím. 16. století jsem volila proto, že to bylo 

období, ve kterém Rakovník prosperoval nejlépe v celé své historii. Šlo o významné období 

hospodářského, kulturního, společenského i stavebního rozvoje. Právě v 16. století se totiž 

stal Rakovník skutečně bohatým městem. Vzkvétala řemesla a obchod, měšťané se 

konstituovali jako silná a vlivná skupina. Do tohoto období spadá také založení prvních 

rakovnických spolků: spolku literátů a spolku střelců, který přežil až do dnešní doby. 

 Rámcová analýza hrdelního soudnictví však dle mého názoru vyžaduje také popis 

podmínek, v nichž tehdejší obyvatelé města žili: jak bylo město spravováno, z čeho 

profitovalo a co je trápilo. Pochopit soudnictví lze teprve tehdy, když je utvořen celkový 

obraz života města.  

Nemohu zde uvádět všechny soudní procesy, které zaznamenávali rakovničtí kronikáři 

a písaři v dochovaných knihách v průběhu 16. století. Uvedu případy, které jsou něčím 
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zvláštní a případy, kdy byl stejný prohřešek ohodnocen odlišnými tresty. Pokusím se klást 

otázky, proč tomu tak bylo a zamyslet se nad možnými odpověďmi. Srovnám uvedené 

případy s dobovým zákoníkem a pokusím se zjistit, zda se ho rakovničtí konšelé drželi. 

Vzhledem k neúplnosti pramenů a k malému rozsahu nelze dělat z této práce žádné 

dalekosáhlé závěry či statistické tabulky. Doufám však, že se může stát aspoň malým 

kamínkem, který zapadne do mozaiky studia dějin každodennosti, dlouho podceňovaného a 

teprve v posledních desetiletích braného v potaz.  Studia, které nám pomáhá poznat nejen 

velké události, ale i maličké a nepatrné v jejich stínu. Které neukazuje jen lesk města a 

okázalou nádheru chrámů, ale otevírá i dveře do domku malého řemeslníka. A k němuž patří 

nejen šiky mrtvých po slavné bitvě, ale i příběh malého zloděje, kterého vedou k šibenici.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prameny a literatura 
 
 

Hlavním pramenem, ze kterého vycházím, jsou Knihy černé královského města 

Rakovníka 1431 – 1553, v edici Jana Rennera. Ten čerpá ze dvou rakovnických knih: 

z rukopisů č. 1 a č. 130. I když jde o edici, jedná se o velmi cennou práci, neboť Renner přímo 
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přepisuje záznamy z uvedených rukopisů. V prvním případě jde původně o knihu nesporného 

soudnictví. Od roku 1384  jsou zde zapsány testamenty, věna, zápisy o záduší, soupisy 

svěcenců apod. Počínaje rokem 1448 zde najdeme záznamy trestního soudnictví: výpovědi na 

mučidlech, výslechy  lidí, odsouzených posléze k smrti. Je 28 cm dlouhá a 21 cm široká. Má 

dřevěné desky potažené černou kůží s uzavíráním na zámeček. Původně byla psána latinsky, 

první český zápis pochází z roku 1428. Druhá kniha, rukopis č. 130, je 12 cm široká, 31 cm 

dlouhá a 5 cm vysoká. Její lepenkové desky jsou potažené hnědou teletinou a byla svazována 

dvěma řemínky. První folio nese původní nápis: Kniha pamětí od Leta 1530. Obsahuje zápisy 

různých písařů, střídavě české a německé.  

Za další velmi významný pramen považuji Nejstarší kroniku královského města 

Rakovníka od roku 1425 do roku 1800, která byla v roce 1934 vydána opět v edici Jana 

Rennera. Je nezbytné čerpat zároveň jak z Knih černých, tak z Nejstarší kroniky, neboť 

zatímco Knihy černé obsahují výslechy a svědectví, v Nejstarší kronice jsou naopak 

zaznamenány pouze ortely a exekuce. Nejsou zde samozřejmě všechny, ale jen ty, které 

soudobí kronikáři považovali za hodné zaznamenání. 

Právě z výše uvedených pramenů čerpal pro své dílo, a to vědecké i literární, také 

Zikmund Winter, který působil v Rakovníku po jedno desetiletí jako profesor na místní reálce. 

Z jejího obsahu hojně cituje ve svém rozsáhlém díle Kulturní obraz českých měst, život 

veřejný v XV. a XVI. věku z  roku 1892. 

Jediným souborným publikovaným dílem o dějinách Rakovníka jsou dodnes Dějiny 

královského města Rakovníka regionálního historika Františka Levého. Zikmund Winter této 

práci sice vytýkal velký rozsah různých životopisných údajů, poukazuje na objektivitu, na 

chybné přepisy osobních jmen a tiskové chyby. Nicméně však dopisem rakovnické městské 

radě z 16.5.1896 knihu k vydání doporučuje těmito slovy: „Kniha Levého, věrného rodáka 

Vašeho, je velice pěkná, bude sloužit ke cti jemu i městu i Vám, kteří jste publikaci 

podporovati neváhali.“ V roce 1896 vychází v Časopisu Muzea Království českého recenze 

Antonína Truhláře, který Levého chválí za píli, střízlivost, práci s prameny a za celkovou 

vyváženost textu. Kritizuje nedostatky v latinských slovech, které vidí spíše jako tiskové 

chyby, poukazuje na chybějící rejstřík a na příliš stručný obsah. Celkové hodnocení však  přes 

tyto připomínky vyznívá pozitivně.1  

Další rozsáhlou prací jsou Rennerovy  Dějiny Rakovníka od nejstarších dob do r. 

1648. Tato práce však dosud nikdy nebyla uveřejněna tiskem, nachází se v rukopisu ve 

                                                 
1Jan Černý, Posudek Zikmunda Wintra na Levého Dějiny královského města Rakovníka, in: Rakovnický 
historický sborník, VI/2005,  s. 138. 
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Státním okresním archivu Rakovník, karton 3, svazek 116. Renner vychází z nejstarších 

rakovnických knih, z knih gruntovních dlouhých, z testamentů, z knihy ortelů, z berních knih 

a rejstříků městských hospodářů. Kromě již zmíněných jsem čerpala i z jeho dalších knih: 

Rakovník v XVI. století za stavebního rozmachu a  Nejstarší kronika královského města 

Rakovníka. Jan Renner byl pravděpodobně od roku 1906 správcem rakovnického archivu a 

přičinil se o založení Musejního spolku v roce 1911 a vydávání Musejního věstníku. 

Při studiu prací Františka Levého a Jana Rennera je třeba si dát pozor na nepřesnosti. 

Jak uvádí Jaroslav Čech2, v Dějinách Františka Levého najdeme např. listinu, vydanou Janem 

Lucemburským, kterou si autor zjevně vymyslel. Ve zmiňované době již byl král buď na cestě 

do Slezska nebo ve vojenském ležení u slezské Olešnice. V Rennerově díle najdeme 

nesrovnalosti jak kolem Levého omylu, tak i v nepochopení Majestátu, kterým Ladislav 

Pohrobek uděluje Rakovníku právo mílové, které Renner zaměňuje za právo várečné. Přes 

uvedené dílčí nedostatky je však nezbytné čerpat právě z těchto monografií, neboť jiná díla o 

dějinách Rakovnicka k dispozici nemáme. Navíc fakta, uvedená v těchto pracích, čerpali oba 

autoři, stejně jako Zikmund Winter, přímo ze starých rakovnických městských knih. Těmi se 

zabýval také ve své práci z roku 1963 Rostislav Nový3. Vycházel ze staršího soupisu 

zpracovaného Janem Rennerem roku 1938. Nejstarší rakovnickou městskou knihou je rukopis 

č. 14, jehož první zápisy pocházejí z roku 1384.  Dalším dochovaným rukopisem je kniha 

s názvem Knihy gruntovní dlouhé druhé, se zápisy z let 1455 – 1505. Zatímco podle první 

knihy stál v čele soudu rychtář, v Knihách gruntovních  už probíhá jednání soudu pod záštitou 

městské rady. Z jejího pojmenování jakožto Knihy druhé lze usuzovat, že jí předcházela 

obdobná kniha, která se však nedochovala. Právě počátek 16. století znamená velký pokrok v 

rozvoji rakovnických městských knih, dochází k založení speciálních knih pro jednotlivé 

úseky městské správy. Roku 1512 byla založena soudní kniha pro oba druhy soudnictví, 

sporné i nesporné.5 Z jejích zápisů poznáváme, že život ve městě se zdaleka neomezoval jen 

na zahájený soud, ale jednání probíhala během celého roku; zahájený soud uváděl jednání 

v obecnou známost. Zavedena byla zvláštní kniha testamentů, do níž podle Nového byly 

prováděny zápisy jednou či dvakrát za rok z rejstříků nebo podle jiných protokolárních 

                                                 
2Jaroslav Čech, Oslava či chvála rakovnického piva?, in: Věstník musejního spolku královského města 
Rakovníka, ročník 40, 2002, s. 15.  
3 Studie Rostislava Nového o nejstarších rakovnických městských knihách, in: Rakovnický historický sborník, 
VI/2005, s. 119 – 130, Státní okresní archiv Rakovník.  
4 Státní okresní archiv Rakovník, fond Archivu města Rakovníka, neuspořádáno, Pamětní kniha (Staré gruntovní 
knihy města Rakovníka) 1384 – 1428 (1523).  
5 Státní ústřední archiv III., sign. PK – Rakovník č. 2, Knihy městské gruntovní červené.  
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záznamů6. Další knihou je kniha ortelů, v níž již nejsou jen základní údaje, ale je vypisována 

dopodrobna celá projednávaná záležitost. Na rozvoj hospodářské agendy města ukazují účetní 

knihy a radní knihy počtů. Jde o neúplnou řadu městských počtů a jak je z knih patrno, 

konšelé se střídali po měsíci ve správě městských důchodů. 

  Přestože v rozsáhlém díle Zikmunda Wintra najdeme hodně zmínek o rakovnických 

zvláštnostech, o trestních případech, o městské správě i o každodenním životě, nejedná se o 

komplexní pojednání,  vytvářející celkový obraz života města.  

Při studiu materiálů v rakovnickém archivu přispěly k mé práci také Věstníky 

Muzejního spolku královského města Rakovníka, který byl po přerušení své činnosti  roku 

1948 obnoven v roce 1995 a Sborníky Státního okresního archivu v Rakovníku. 

Spoluzakladatelem obnoveného Muzejního spolku byl výše zmíněný historik Jaroslav Čech, 

který se ve velké míře věnoval právě 16. století. Prostudování jeho článků  vztahujících se 

k tomuto období a publikovaných v Musejních věstnících, mi značnou měrou pomohlo 

při vytváření obrazu života města v 16. století.  

Tolik o pramenech a literatuře, které se týkaly přímo města Rakovníka. Všeobecný 

přehled o období raného novověku mi pomohly získat i další knihy autorů, jakými jsou Josef 

Macek, Edith Ennenová či Jacques LeGoff a které jsem četla v průběhu studia.  

V závěru této kapitoly bych ráda uvedla, že při studiu archivních dokumentů i dalších 

materiálů jsem se snažila texty podrobovat kritickému rozboru. Jednotlivé vybrané soudní 

případy jsem porovnávala komparativní metodou především mezi sebou a také ve vztahu 

k tehdejšímu právnímu kodexu.  

 

 

 

 

 

 

Národnostní a sociální skladba 

Přestože se za Václava II. usadili v Rakovníku kolonizačním aktem Němci, kteří zde 

rychle zbohatli7 a ovládli v této době městskou radu, v 16. století už jich tu mnoho nenajdeme. 

                                                 
6 Studie Rostislava Nového o nejstarších rakovnických městských knihách, in: Rakovnický historický sborník, 
VI/2005, s. 119 – 130, Státní okresní archiv Rakovník. 
7Zejména díky dokonalejší technologii výroby piva. Jaroslav Čech, Oslava či chvála rakovnického piva?, in: 
Věstník musejního spolku královského města Rakovníka, ročník 40, 2002, s. 18.  
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V polovině 14. století  měli všichni konšelé jména německá,  avšak již v roce 1374 bylo ze 12 

konšelů 7 Čechů a v roce 1399 dokonce 98. Češi postupně zaujali pozice nejen v městské 

samosprávě, ale i v tak významném podnikání, jakým se stala pro Rakovník výroba piva.  

Právě 16. století bylo vrcholem slávy rakovnického pivovarnictví9. Na jeho konci byli 

uváděni v rakovnických pramenech pouze tři Němci: lazebník, pastýř a barvíř. Otázkou je, 

proč v Rakovníku převládá napětí ve vztazích. Roku 1596 píše jakýsi Otta10, krátce předtím 

přijatý mezi měšťany, stížnost samotnému císaři. Čteme, že „Rakovničtí k Němcům 

náchylnosti nemají a jeho všelijak trestají“, předpokládat můžeme spíše ekonomické nežli 

jiné důvody. Tak lze usuzovat z toho, že Rakovník na rozdíl od okolních měst, bývalých 

středisek husitismu,11 zůstal pokojným a žádné radikální směry tu nebyly. Proto nepřišel o 

žádná dávná privilegia, dokonce byl panovníkem za svou loajalitu osvobozen od obvyklého 

dozoru královských rychtářů. O vztahu k Němcům vypovídá i skutečnost, že přijetí mezi 

měšťany bylo v Rakovníku podmíněno znalostí českého jazyka ještě v době pobělohorské. 

Rakovničtí se němčině bránili, roku 1608 odmítli převzít německou při a napsali císaři: „Při 

právě našem takového jazyka německého se neužívá, a my jemu nerozumíme“.12 Roku 1552  

zde byl v noci zbit a oloupen svými dvěma českými spolustolovníky Němec pastýř Šimon za 

to, že zpíval na náměstí „lieber Herr, lieber Herr“.13  Židů bylo v Rakovníku rovněž málo, od 

roku 1512 nebyli městem vůbec přijímáni. Dále víme, že ve městě bydleli  Italové, většinou 

stavitelé, kteří se zde ženili a stávali se z nich i měšťané.14 

Co se týče sociální skladby obyvatel města, přesná čísla dnes získat nelze, ale můžeme 

předpokládat, že byla analogická ke složení obyvatelstva celé společnosti: zhruba deset 

procent tedy mohl tvořit patriciát15, střední vrstvu asi padesát až sedmdesát procent a městská 

chudina mohla čítat asi třicet až čtyřicet procent obyvatelstva. Složení chudiny nelze přesně 

určit, informace jsou neúplné, v písemných pramenech až na výjimky lidé z okraje společnosti 

zmiňováni nebývají.16 

                                                 
8 Tamtéž.  
9 Veškeré posudné z Čech činilo 65000 kop, samotný Rakovník odváděl 2000 kop. František Levý,  Dějiny 
královského města Rakovníka, Rakovník: 1896 (dále jen F. L., Dějiny), s. 87.  
10 Zikmund Winter, Kulturní obraz českých měst, život veřejný v XV. a XVI. věku, Praha: 1892 (dále jen Z. W., 
Kulturní obraz českých měst) , 1. díl, s. 152. 
11 Žatec, Louny, Slaný, Fr. Levý, Dějiny královského města Rakovníka, Rakovník: 1896, s. 73. 
12 Zikmund Winter, Kulturní obraz českých měst, 2. díl, s. 152. 
13 Tamtéž, str. 156.  
14F. L., Dějiny,s. 127. 
15 V případě Rakovníka můžeme spíše hovořit o bohatých měšťanech, podílejících se většinou na správě města, 
než o patriciátu. Pozn. aut. 
16 Janák, Hladíková, Dějiny správy v českých zemích, nakl. LN, Praha, 2005, s. 203 – 219.  
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Podle Levého Dějin bylo v roce 1567 v Rakovníku 190 domů, roku 1571 vzrostl jejich 

počet na 198.17 Budeme-li podle obecného úzu předpokládat, že v jednom domě žilo 4 – 5 

obyvatel, pak by město mělo v roce 1571 o 792 až 990 obyvatel. Je otázkou, nakolik se 

můžeme na tuto Levého informaci spolehnout. Ve stejné knize totiž uvádí, že v roce 1582 

zemřelo v Rakovníku při morové epidemii 650 lidí. Pokud bychom vzali zmíněné údaje, pak 

by ovšem vymřelo téměř celé město. Protože i Nejstarší kronika královského města 

Rakovníka uvádí stejný počet obětí moru, lze zpochybnit spíše Levým uváděný počet domů. 

Pokud je však tento údaj správný, znamenalo by to, že v Rakovníku připadalo na jeden dům 

výrazně více lidí, než byl obvyklý počet obyvatel jednoho domu ve městech jiných. Je ovšem 

také možné, že Levého údaj o počtu domů zahrnuje pouze domy přímo ve městě a domy na 

předměstí do něj nezahrnuje. Naopak počet obětí moru může zahrnovat nejen obyvatele 

města, ale i jeho nejbližšího okolí. Tuto otázku by mohlo zcela vyjasnit pouze důkladné 

prostudování soudobých pramenů. 

Stejně jako v jiných městech byly v Rakovníku běžné spory mezi měšťany a 

příslušníky šlechty, kteří si zde koupili domy. V domech šlechticů pobývali řemeslníci, kteří 

nepatřili k městským cechům a ty je pokládaly za konkurenci. Proto se jim měšťané snažili 

zabránit v činnosti. Rakovničtí nechtěli povolovat svým panským sousedům zejména vaření 

piva.  

Jak uvádí Renner, na počátku 16. století bylo v Rakovníku čtrnáct cechů. Lze tak 

soudit   z erbů jednotlivých řemesel, které jsou na ochozu městské Vysoké brány. Na prvním 

místě je pochopitelně erb pivovarníků. Mnohá další řemesla zde byla leckdy zastoupena jen 

jedním členem, jako např. kameník, korbelář, lazebník, malíř, nožíř, ptáčník, puškař, sklenář 

či stolař.18 Hojně zastoupenými řemesly pak bylo řeznictví19, hrnčířství, pekařství, 

„rúrařství“20 a soukenictví. Dalším významným řemeslem v Rakovníku bylo rybníkářství, 

neboť na území města bylo v 16. století dvacet rybníků.  

Mezi příslušníky jednotlivých cechů docházelo ke sporům, což dokládá například 

žaloba z roku 1577, kdy si stěžovali mydláři na řezníky. Nelíbilo se jim, že prodávají kvalitní 

i nekvalitní lůj za stejnou cenu.21 

                                                 
17 F. L., Dějiny, s. 87.  
18SOkA Rakovník, Jan Renner, Dějiny Rakovníka od nejstarších dob do r. 1648 (dále jen J. R., Dějiny 
Rakovníka),  s. 211, pozůstalostní fond Jana Rennera,  neuspořádáno, kart. 3, sv. 116. 
19 Shodně s celkovou situací v Českých zemích, řeznictví bylo nejpočetnějším řemeslem. 
20 Tito řemeslníci se zabývali vrtáním dřevěných trub na rozvod vody; při nedostatku „rúrařů“je nahrazovali 
mlynáři, Jan Renner, Rakovník v šestnáctém století za stavebního rozmachu, Rakovník: 1933,  s. 38. 
21 Z. W., Kulturní obraz českých měst,  s. 287.  
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Za zmínku stojí zejména vaření piva v Rakovníku, jež bylo bezpochyby také 

nejcennějším vývozním artiklem a největším zdrojem příjmů. Právě příznivé podmínky pro 

pěstování chmele ovlivnily ráz městské výroby. Rakovník lze v 16.století charakterizovat jako 

poměrně malé město spíše zemědělského typu.  Počátek rakovnického pivovarnictví nelze 

přesně chronologicky určit, pro nejstarší období chybí prameny. Od 13. do 15. století se stává 

z domáckého vaření piva speciální výrobní odvětví a výrobní proces se rozpadl na několik 

etap. Výrobou sladu se zabývali sladovníci, vařením piva sládci, celý proces vedl nákladník, 

neboli pravovárečník. Právo vařit bylo omezeno na plnoprávné měšťany, obyvatelé předměstí 

z něj byli vyloučeni. Vznik cechu nákladníků v 15. století znamenal konečné vymezení práva 

várečného. Sladovníci a sládci byli pouze námezdnými silami, málokdy byli jako plnoprávní 

měšťané přijati do cechu nákladnického.22 Tuto činnost bychom tedy těžko zařadili mezi 

řemesla, už v pramenech ze 16. století je označována jako živnost obchodní, zatímco 

sladovníci zůstali samostatným cechovním řemeslem. Po vzniku nákladnického systému 

výroby piva se již nevyplatilo vařit je podomácku a výroba se zkoncentrovala do sladoven a 

pivovarů.  

Ačkoliv František Levý ve svých Dějinách tvrdil, že Rakovník dostal mílové právo 

pro výrobu sladu a piva již od krále Jana Lucemburského, historik Jaroslav Čech došel 

podrobným rozborem pramenů k tomu, že se tak stalo až Majestátem krále Ladislava 

Pohrobka roku 1454.  

Ve druhé polovině 16. století bylo v Rakovníku 9 pivovarů, v nichž podle určeného 

pořadí vařilo 121 várečníků. Vařila se piva ječná stará i mladá, bílá pšeničná piva stará a 

mladá a piva řídká, vařená po pivu bílém. Roku 1571 sepsal David Crinitus z Hlavačova nový 

cechovní pořádek pro sladovníky, který obsahoval artikuly týkající se přijímání do cechu, 

povinností mistrů, tovaryšů i učňů, cechovních schůzí a pohřbů, pivovarské čeledi, byly zde 

podrobnosti technologických postupů aj. V čele cechu sladovníků stáli čtyři obcí jmenovaní 

cechmistři, dohlížející na to, aby výrobky odpovídaly předepsaným požadavkům a byly 

hodnotné a trvanlivé.  

 Odbyt rakovnického piva byl v 16. století tak velký, že pivovary nestíhaly vařit. 

Statistiky pro celé dlouhé období nelze sestavit, neboť registra piv se dochovala jen částečně. 

S konkurencí měli Rakovničtí velké potíže, dovoz rakovnického piva byl leckde zakazován, 

                                                 
22 Termín „nakládání ve středověku znamenal financování, investování, Jaroslav Čech, Oslava či chvála 
rakovnického piva?, in: Věstník musejního spolku královského města Rakovníka, ročník 40, 2002, s. 15.  



 13 

kupříkladu Žatec tak učinil již roku 1501. Nejzuřivější boj se rozpoutal mezi Rakovníkem a 

všemi třemi pražskými městy.23 

 O tomto boji píše Zikmund Winter. Roku 1571 zakázali konšelé Pražských měst 

rakovnické pivo a roku 1578 požádali dokonce samotného císaře, aby tento zákaz potvrdil.24 

 Vaření a čepování piva ovlivňovalo v 16. století veškerý život ve městě. Přes den se 

sem sjížděli lidé ze širokého okolí a zaplňovali velké množství rakovnických hospod. 

Vyřizovali si zde své záležitosti, především však chtěli pít vyhlášené rakovnické pivo přímo 

od pramene.25 Večer, kdy již byly uzavřeny brány, naplnili hospody pro změnu rakovničtí 

sousedé a v městských knihách nalézáme velké množství případů, kdy radní museli urovnávat 

jejich spory, rvačky a výtržnosti.  

 Velký spor kvůli pivu, který dopadl jinak, než bylo obvyklé, vznikl v Rakovníku 

v roce 1605. Syn měšťana Davida Píseckého Adam zdědil po babičce dům s várečným 

právem. Písecký, který už jeden dům s várečným právem vlastnil, chtěl vařit pivo v obou 

domech. Ostatní várečníci se bránili a žádali podkomořího, aby bylo Píseckému vaření piva 

ve dvou domech zakázáno, neboť „kdyby se várka do domu synovi Davida Píseckého, let 

nemajícímu, propustiti měla, tehdy by možnější, mající podobné nezletilé děti, své domy k ruce 

jich kupovati, živnosti podobné vésti, chudší o živnost strojiti chtěli; nebozí pak potřební 

sousedé musejí se na ně dívati a chléb sobě z rukou vydírati dáti.26“  V podobných případech 

se soudci řídili rozhodnutím Vratislava z Pernštejna z roku 1590, které znělo takto: „Kdyby 

který z měšťanů více domů právem takovým měl, že má jen jediného užívat“.27 Podkomoří 

však tentokrát dal za pravdu Píseckému, kterému dovolil vařit pivo v obou domech. Tento 

případ je ukázkovým příkladem toho, jak se bránili měšťané konkurenci i sami mezi sebou, 

neváhali se v majetkových záležitostech přít a hnát spor případně až ke královské komoře.  

 

 

 

Bezpečnost a hygiena 

 

                                                 
23 Jaroslav Čech, Oslava či chvála rakovnického piva?, in: Věstník musejního spolku královského města 
Rakovníka, ročník 40, 2002, s. 18 – 19.  
24 Z. W. Kulturní obraz českých měst, 1. díl, s. 317. 
25 Křivoklátský hejtman dokonce hrozil svým sedlákům tresty, „neustanou-li v pití v Rakovníce, kde vše propili 
a promrhali v záhubu svých živnůstek“,  J. R., Dějiny Rakovníka, s. 211. 
26 Z. W. Kulturní obraz českých měst, 1. díl, s. 308. 
27 Tamtéž. 
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Rakovník byl stejně jako jiná města v této době nejvíce sužován a ohrožován požáry a 

nemocemi. Při morové epidemii v roce 1582 podlehlo nákaze od června do listopadu 650 

osob28, rok 1598 přinesl přes 300 úmrtí a následně dočasný zákaz dovozu piva do pražských 

měst.29 Domy na náměstí byly převážně dřevěné, střechy měly pokryté šindely či slámou. 

Vnitřní uspořádání domů ohrožovalo zdraví. V černých kuchyních se vařilo na otevřených 

ohništích, ostatní místnosti byly málo vytápěné a osvětlené. V přízemí byly stáje a hnojiště, 

kde přes den volně pobíhalo drobné domácí zvířectvo. Uhynulá domácí zvířata zůstávala ležet 

nějakou dobu na ulicích, než je uklidil kat nebo ras. Náměstí a ulice byly před vydlážděním 

plné bláta, stružky a strouhy neměly odpad a stojící voda v nich hnila. Do těchto stružek byla 

vylévána voda, jíž se vymývaly pivovarské nádoby, splašky z domů a řezníci sem vypouštěli 

krev z porážek. Odtok vody znemožňovala nevýhodná poloha města v údolí.  

V létě bylo město plné prachu ze suchého bláta, který znečišťoval vodu v otevřených 

kašnách; ty byly v zimě chráněny před mrazem obkládáním hnojem, což též přispívalo 

k závadnosti vody. Hřbitov byl uvnitř města u kostela a v kostele samém byly hrobky, do 

nichž byli pohřbíváni přední měšťané. Náhrobní kameny a desky zakrývající hroby netěsnily, 

chrámový prostor byl zamořován zápachem, linoucím se z rozkládajících mrtvol.  

Požáry byly zapříčiněny převážně dřevěnými stavbami a neopatrností. Dohlížitelé nad 

městskými čtvrtěmi, tzv. čtvrtníci, občas kontrolovali komíny a kuchyně, dbali na to, aby 

v domech byly připraveny kádě s vodou, žebříky a železné háky.  

Větší úklid nebyl ve městě prováděn často, podle záznamů v registrech o odměnách za 

úklid se tak dělo zejména před návštěvami hodnostářů: křivoklátského nebo krajského 

hejtmana, podkomořího či jiných vznešených hostů. Pak nechávala obec odklidit z náměstí a 

ulic hnůj, sestrouhat bláto, špinavá voda byla rozmetána ze struh po okolí. V tehdejších 

městských knihách se setkáváme s platy za tuto práci převážně rasovi, rasovce a obecnímu 

pastýři.30 

 

 

 

Městská správa v 16. století 

 

                                                 
28 Viz výše, kapitola Národnostní a sociální skladba.  
29 F. L., Dějiny, s. 110.  
30 J. R.,  Dějiny Rakovníka s. 230 – 232. 
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Městské právo bylo jednotné jen v základních rysech, každé město však mělo své 

zvláštnosti. Nejstarší podoba vnitřní správy města zahrnovala královský i samosprávný prvek. 

Zástupcem panovníka ve městě byl rychtář, který představoval hlavní osobu u královských 

soudů. Z těch byl nejvýznamnějším soud zahájený, řešící zejména majetkové záležitosti, 

v rychtářově kompetenci byly denní soudy, týkající se drobných přestupků. Odvolání 

vyřizoval podkomoří u soudů výročních. Již v počátcích městského soudnictví se objevuje 

samosprávný prvek, měšťané si vyřizovali své záležitosti s výjimkou hrdelních soudů sami.  

Úlohu úředních svědků při soudním řízení měl sbor přísežných, vybraných z měšťanů a 

potvrzených králem. Ke zformování a samostatné činnosti městských rad vedla vnitřní 

konsolidace patriciátu, který se zpočátku tvořil z bohaté kupecké vrstvy a byl si vědom 

potřeby sounáležitosti městské komunity. Tento proces býval posílen v přechodných obdobích 

zeslabené panovníkovy moci.  

Po zformování městské rady dochází k oslabení pozice rychtáře a k nahrazení jeho 

funkcí samosprávnými orgány města. Rady byly voleny městským patriciátem a potvrzovány, 

neboli „sázeny“,  panovníkem či podkomořím. Konšelem mohl být zásadně jen obyvatel 

města s plným městským právem, předsedající konšel byl purkmistrem. Délka funkčního 

období purkmistra závisela na počtu konšelů (bývalo jich 4 – 12). Rada měla ve své 

kompetenci řízení prakticky veškerého městského života 

Dalším samosprávným orgánem byla městská obec, která fungovala zejména jako 

orgán kontrolní, byla svolávána k případům, které přesahovaly kompetence rady. Ve městech 

žily i skupiny, stojící zcela mimo dosah městského práva, jako byli kupříkladu židé či 

duchovenstvo. Zatímco konšelé odvozovali své pravomoci shora od krále, obecní starší je 

odvozovali zdola od měšťanů.  

K závažným změnám v městské správě došlo v husitském období, kdy se rychtář 

dostal do naprosté závislosti na městské radě a stal se jejím výkonným orgánem. Na významu 

získala obec, která nyní zahrnovala veškeré městské obyvatelstvo a měla přímý vliv na radu a 

její rozhodování. Města se vůbec za husitství stala jednou z nejsilnějších politických sil 

v zemi, většinou se zbavila své závislosti na panovníkovi a rozvinula svou samosprávu. To 

vyvolalo boje mezi šlechtou a městy, která se jí jakožto „stav“ postavila po bok. Tento zápas 

se odvíjel v rovině hospodářské i politické, v níž šlo zejména o účast měst na zemském soudu 

a na sněmech.  

Soudnictví ve městech přešlo na radu, která tím na sebe přebírá odpovědnost za vnitřní 

život i politický chod města. Spolu s rozšiřující se administrativou se stal ve městech 

pravidelným zaměstnancem písař. Správu městského hospodářství měl v rukou první 
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purkmistr v roce, primas nebo též primátor. Rozšířené pravomoci rady si vůbec vyžádaly 

rozšíření specializovaných úřadů, na které přecházejí kompetence rady v určitých oblastech 

městského života.31 

Zásadním zlomem v samosprávě měst 16. století byla trestní opatření Ferdinanda I., 

následující po stavovském povstání. Šlo nejen o sankce hospodářské, spočívající v konfiskaci 

pozemkového majetku a v odevzdávání městských důchodů králi, ale i o zásahy do vnitřní 

samosprávy. Král formálně zrušil městská a cechovní privilegia a města se ocitla pod 

dohledem královského podkomořího.32 Byla prolomena i stará zásada, že jen měšťan soudí 

měšťana, a to zřízením apelačního soudu. Radě byla znovu vrácena pravomoc nad cechy a 

řemesly ve městě za Rudolfa II. a členy rady mohla jmenovat rada odstupující, královskému 

rychtáři zůstal jen vrchní dozor. Zde sledujeme   počátek rozlišování mezi přímou městkou 

pravomocí v záležitostech hospodářských a mezi pravomocí delegovanou, kam patří 

soudnictví a veřejná správa.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská správa v Rakovníku a její vývoj 

 

                                                 
31V Rakovníku jsou to např. městští hospodáři. Pozn. aut.  
32 Až na výjimky, mezi něž patří právě Rakovník, kterému za věrnost prokázanou králi a za zřeknutí se stavů 
zůstala jeho privilegia a byl osvobozen i od dohledu královského rychtáře, F. L., Dějiny, s. 73.  
33 Janák, Hladíková, Dějiny správy v českých zemích, nakl. LN, Praha: 2005, s. 203 – 219.  
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Západně od dnešního Rakovníka byly odkryty pohanské hroby a podle těchto nálezů 

lze soudit, že se zde nacházela osada již v předkřesťanském období. Celá Rakovnická kotlina 

zřejmě byla kontinuálně osidlována v pravěku a raném středověku a na místě dnešního 

Rakovníka se z potřeby tržního místa postupně vytvářelo obchodní a správní centrum34.  

Původní tržiště bylo povýšeno na hradské město ve 13. století za panování krále 

Václava I.  První známou písemnou památkou je listina Jana Lucemburského z roku 1319, 

kterou potvrzuje blíže nespecifikovaná práva, darovaná městu králem Václavem II. Byly jí 

určeny zejména povinnosti a práva rychtáře. Ten kromě peněžních záležitostí mohl soudit i 

kriminální případy: vraždu, žhářství a násilí. Rakovníku se tím dostalo vyšší jurisdikce a 

významnějšího postavení. Změny v městské správě pak lze vysledovat zejména za husitství. 

Začala převládat samosprávná složka, sbor konšelů v čele s purkmistrem, zatímco dříve to byl 

rychtář. Zeměpanskou moc reprezentovalo jen „sázení“, tj. potvrzování konšelů purkrabím 

nebo zástavním držitelem Křivoklátu. Rychtář již soudům nepředsedal, ale pouze se jich 

účastnil. Nakonec se stal jen správcem městské policie a podléhal městské radě. Privilegia, 

která Rakovník zařadila mezi královská města, mu byla udělena za pomoc králi Jiřímu 

z Poděbrad v boji proti uherskému králi Matyášovi. Dostal je však až za vlády Vladislava 

Jagellonského. Město se smělo ohradit hradbami, věžemi a branami a mohlo užívat stejných 

práv, jako královská města v Čechách.35 Všechna privilegia Rakovníku zůstala i během 16. 

století. Byla to odměna za věrnost, prokázanou králi v tureckých taženích a za to, že se město 

v roce 1547 zřeklo stavů.36 Rakovník byl srovnáván s městy královskými nejen ve svých 

právech, ale i v povinnostech. I když prováděl opevňovací stavby, nebyl na rozdíl od jiných 

měst osvobozen od poplatků a daní. Zástupci města zasedali na zemském sněmu a v době, kdy 

byl Křivoklát v držení krále, odváděli pouze povinný královský úrok.37 Další povinnosti měli 

jen pokud přijela vrchnost lovit. Pak museli Rakovničtí nadhánět zvěř, přisluhovat a dodávat 

na Křivoklát ložní prádlo.38 Roku 1515 získal Rakovník i právo výkonu úplné hrdelní popravy 

a přijímání všech poplatků z ní plynoucích.  

Rakovník byl přes svá privilegia v 16. století městem poddanským, statut královského 

města získal až na jeho konci, roku 1588, od císaře Rudolfa II. Svou závislost na hradě 

Křivoklátu nesli Rakovničtí těžce. Dobře se jim dařilo tehdy, držel-li Křivoklát král, potíže 

nastávaly, pokud se dostal do zástavy. Tak požadoval po roce 1560 po Rakovnických plné 

                                                 
34Kolektiv autorů, Kniha o Rakovníku, Rabasova galerie Rakovník: 2002, s. 19.  
35Studie Rostislava Nového o nejstarších rakovnických městských knihách, in: Rakovnický historický sborník, 
VI/2005, s. 124, Státní okresní archiv Rakovník.  
36 F. L., Dějiny, s. 86.  
37 Byl nazýván „census“.   
38 F. L., Dějiny, s. 80 – 84.  



 18 

poddanství a slib člověčenství Ladislav ze Šternberka a následně arcikníže Ferdinand. Až do 

roku 1575 nebyli v Rakovníku „sázeni“ konšelé a Rakovničtí nesměli na křivoklátské „zboží“. 

Tím byli prakticky uzavřeni ve městě, neboť křivoklátské lesy a pozemky je obklopovaly 

téměř ze všech stran.  

Přes tyto nesnáze přispíval Rakovník na královské výdaje stejnou měrou, jako města 

královská, čímž měšťané odůvodňovali svou žádost o osvobození od všech platů a povinností 

ke Křivoklátu a o připojení k městům „třetího stavu“. Přesvědčovali Rudolfa II., že povýšení 

Rakovníka bude výhodné pro císařskou pokladnu. Úspěšní byli až v roce 1587 a majestát 

obdrželi z královské kanceláře o rok později. 

Během 16. století se v Rakovníku střídalo dvanáct konšelů po měsíci ve funkci 

purkmistra a právě tak ve správě městských důchodů. Konšelský úřad byl bezplatný, město 

hradilo pouze výlohy s cestami a občerstvení při jednáních. Rychtáře, na rozdíl od jiných 

měst, kde ho již v 16. století volili konšelé nebo městská rada, zde ještě stále volila velká 

obec. Rychtáři byli rakovničtí měšťané, úřadující buď ve svých, nebo pronajatých domech. 

Jako velmi důležitý byl pojímán úřad radního písaře. Podle rakovnické přísahy patřilo k jeho 

pracím „zapisovati svědky, kšafty, ortely“, přičemž byl vázán hrdelní povinností zachovávat 

vše v tajnosti. Dále zapisoval smlouvy, kvitance či plné moci. Nic z toho nesměl činit bez 

výslovného povolení purkmistra. Písař býval členem poselstev a jejich mluvčím, a to zejména 

tam, kde bylo třeba němčiny a latiny. K úřadům placeným obcí přibyl Rakovnickým 

v průběhu 16. století advokát, neboli městský „jorgeltník“. Předtím potřeboval-li někdo radu, 

obracel se na některého z konšelů. Ještě v 16. století se zde konají tzv. „zahájené“ neboli roční 

soudy, původně řešící převody statků, domů a těžší věci trestní, v 16. století však již řeší 

pouze převody majetkové.  

V roce 1558 bylo v Rakovníku dvaadvacet různých městských komisí, určených ke 

správě obce (vyjma cechmistrů), k roku 1599 jich evidujeme již dokonce osmačtyřicet. 

Ve výjimečném postavení oproti ostatním městským úřadům byli městští hospodáři, 

kteří od nich přejímali vybrané peníze a starali se o obecní majetek. Ti byli od počátku dva, 

nazývali se hospodáři či „auředníky“ domu obecního. Příjmy plynuly do pokladny zejména od 

jednotlivých purkmistrů, z obecních pivovarů, z posudného, pronájmu obecních pozemků, 

prodeje šroubů, vápna a provazů. V nákupech najdeme dříví do šatlavy a na věž, pro školu, 

šindele a latě na střechy obecních budov, ale také výdaje na kata, který byl najímán ze 

Žatce.39 

                                                 
39 , Jan Černý, Registra městských hospodářů v Rakovníku, in: Rakovnický historický sborník VI/2005, SOkA 
Rakovník, s. 47 – 59. 
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Při rozhodování o důležitých obecních věcech byl k radě přizván stejný počet 

obecních starších, čímž vznikl druhý sbor, širší rada, tzv. „collegium obecních starších“. 

V záležitostech, které se vymykaly svou závažností z rámce užší kompetence městské rady a 

obecních starších, jednala velká obec, „universitas civium“, valná schůze měšťanů. 

Soudnictví se zde řídilo právem Starého města pražského.40  Mezi obecními staršími a 

konšely občas docházelo ke sporům. Kupříkladu v roce 1599 si stěžovali rakovničtí starší 

v Praze, že si konšelé „přilepšují“ z obecních důchodů.41 

Z vydání na síň radních pánů můžeme rekonstruovat její podobu. Zdi byly obloženy 

táflováním, připevněným a zdobeným lištami. K vymalování si dokonce radní páni objednali 

z Prahy zlato. Klobouky a šaty si věšeli na dvanáct háků, upevněných do zdi. Na zdech byly 

dřevěné police s římsami, na nichž stály cínové konvice, hubatky a talíře. V přední části radní 

místnosti, vyhrazené veřejnosti, byla velká kamna se zabudovaným měděným hrncem na 

vaření, vedle kamen lavice. Ve druhé části místnosti stál hned za ohrazením písařův stůl 

s krucifixem, na nějž přísahali svědci při výsleších; písař musel mít blízko k vyslýchaným i ke 

konšelům, sedícím za ohrazením na čtyřech lavicích, vedle nichž stály u stěn skříně se zámky 

s uloženými knihami a registry. Okna byla zasklená skleněnými kotoučky a rozdělená pruty, 

chráněná dřevěnými okenicemi a zeleným plátnem. Jako osvětlení visel ze stropu svícen. 

Majestáty, důležité knihy, cenné věci a peníze byly uloženy v tzv. „deposicí“, nejbezpečnější 

místnosti na radnici, která byla zamykána na několik zámků a dveře byly navíc zabezpečeny 

železnou závorou. Majestáty konšelé každý rok prohlíželi a vysoušeli. Městská pečeť byla 

uložena v pevné krabici a zamčená v truhlici.  

Městské knihy (gruntovní, ortelní, knihy svědomí, ubrmanské aj.) byly vázány 

v dřevěných deskách, potažené kůží, obvykle teletinou nebo vepřovicí.42 

V oblasti duchovní správy tvořilo Rakovnicko součást arcijáhenství pražského. Po 

husitských válkách bylo na Rakovnicku jen málo vyznavačů strany pod jednou a strana 

podobojí byla v úpadku v důsledku nedostatku kněží. Docházelo k rozporům s nově 

založenou Jednotou bratrskou, která byla pronásledována oběma stranami. Formálně 

Rakovník nikdy nestál při Jednotě bratrské, ale ta zde měla své přívržence. Těmi byli hlavně 

přední mužové ve městě. Jejich působištěm a tajným útočištěm byl bratrský spolek literátů, 

v jehož čele stáli čtyři starší. Tento spolek se zabýval hlavně hudbou a kostelním zpěvem, 

kterým jeho členové doprovázeli bohoslužby. Po roce 1507 se začalo českými zeměmi šířit 

                                                 
40 J. R., Dějiny Rakovníka.   
41 Z. W. Kulturní obraz českých měst, 1. díl, 1892, s. 609.  
42 Jan Renner, Rakovník v 16. století za stavebního rozmachu, Rakovník, 1933, s. 90 – 96. 
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Lutherovo učení, k němuž se přidávali zejména přívrženci strany podobojí. Tak i Rakovník se 

pozvolna měnil v luteránské město, ve druhé polovině 16. století bývá uváděn mezi českými 

protestantskými městy.43 

Podle Rennera vyplývala zbožnost Rakovničanů z vnitřní potřeby a přesvědčení. 

Dokládá to dle jeho názoru péče o potřebné, chudé žáky, školu, kostel a pomoc trpícím 

spolusousedům i to, že v závětech bývalo nejčastěji pamatováno na kostel. Správa města 

dohlížela na povinnou návštěvu bohoslužeb a na plnění církevních povinností. Kdo se jim 

vyhýbal, byl potrestán peněžní pokutou. Náboženské povinnosti uváděly na prvním místě i 

cechovní pořádky.  
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43 J. R.,  Dějiny Rakovníka, s. 248 – 249. 
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Ve sféře trestní se městské právo nijak podstatně neodlišovalo od práva zemského, 

z nějž také čerpalo. Základem trestu byla tělesná muka, funkce vězení jako obecná a 

dlouhodobá forma trestů se ještě neuplatňovala a podoba trestů připomínala provinění.44 Od 

15. století se postupně upouštělo od starých zvyklostí, trestní právo se zpřísňovalo a 

zdokonalovalo, městské právo se začalo opírat výhradně o písemné záznamy.  

Základním pramenem, z nějž dnes můžeme čerpat poznání o přístupu našich předků ke 

zločinům, o zločincích samotných a o trestech, kterými za svá provinění pykali, jsou smolné, 

nebo také černé knihy. Do nich byly zapisovány výslechy a přiznání, vynucené většinou na 

mučidlech. Žaloby, na jejichž základě byli provinilci podáni k právu útrpnému, uvězněni či 

osvobozeni, najdeme v radních protokolech, které mimoto vypovídají i o hospodářském 

životě města, o trestně právních a soukromě právních záležitostech. Mnoho informací nám 

poskytne i korespondence městské rady s vrchnostmi, jinými městy a s apelačním soudem. 

Hrdelně právní pravomoc byla v 16. století na pozemkových vrchnostech, přičemž šlechta se 

zabývala zločiny, které ji přímo poškozovaly a ostatní případy ponechávala v rukou měst. 

V pravomoci rychtáře bylo ohledání místa činu, zajišťování a uvěznění provinilců, účastnil se 

výslechů a exekucí. Proces začínal a končil za přítomnosti celé rady, zatímco výslechů se 

účastnili jen někteří její členové. Celý proces, od začátku až do konce sledoval a zapisoval 

písař. Některá města měla svého „krevního“ písaře, který se účastnil právě jen hrdelních 

procesů.  

Inkviziční trestní řízení předpokládalo, že se viník dobrovolně k celému činu nepřizná 

a přímo vyžadovalo mučení jakožto nástroj úplného přiznání. Mučení prováděl kat; tam, kde 

jej neměli, půjčovali si jej odjinud. Ze zápisů smolných knih se dozvídáme i to, jak takové 

mučení vypadalo: prvním bývalo tzv. suché trápení, tj. tažení na žebříku, při němž docházelo 

často k vykloubení končetin a poškození svalů, následovalo tzv. trápení světlé, tj. pálení boku 

svazky svící či pochodní. Mučírny byly běžně vybaveny kládami, palečnicemi a španělskými 

botami. Mučení bývalo tak hrozné, že při něm vyslýchaný někdy i zemřel nebo utrpěl zranění, 

z nichž se pak, pokud byl propuštěn, dlouho léčil. Kdo vydržel třikrát mučení bez přiznání, 

byl uznán za nevinného.  

Městské soudy čerpaly právní poučení ze zřízení zemského, do roku 1579 z Práv 

městských Brikcího z Licka, která byla později nahrazena Městskými právy Pavla Kristiána 

z Koldína.  

                                                 
44 Proto se také pro označení trestu používá i slovo „pomsta“; Josef Macek, Jagellonský věk v českých zemích, 3. 
díl, Města, s. 186.  
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Nejčastěji nacházíme v pramenech majetkové delikty, krádeže peněz, šatstva, dobytka 

či potravin. Za velké krádeže následovala ztráta hrdla oběšením nebo stětím, malé krádeže 

bývaly řešeny vypovězením z panství s podmínkou, že pokud by se viník přiblížil k městu 

blíž, než na tři míle, bude potrestán smrtí. Přísné tresty čekaly i na překupníky, pokud věděli, 

že jde o kradené zboží a na pachatele loupeží. Trest smrti čekal i na členy „tovaryšstev“, kteří 

organizovaně prováděli loupeže, krádeže a vraždy.  

Tresty byly strašlivé, měly odrazovat a být výstrahou, měly nahánět lidem hrůzu, být 

společenským ventilem a triumfem moci vrchnosti a panovníka. Asi nejstrašnější tresty 

čekaly na lupiče a vrahy: byli zaživa smýkáni koněm, lámáni v kole, stahováni z kůže, 

čtvrceni, věšeni na hák, trháni kleštěmi, „špikováni“ olejem u špalku a zaživa pečeni. 

Infanticidum trestala raně novověká společnost stětím a poté ještě provinilé v hrobě probodli 

srdce. Dalším hrdelním zločinem bylo i odpovědnictví, trestané též stětím, a podvody 

s drahými kovy a falšováním mincí, trestem za něž bylo upálení. Mírné tresty čekaly většinou 

na provinilé smilstvem a cizoložstvím, na muže často jen pokuta. Žena byla trestána přísněji, 

vymrskáním a vypovězením z města. Nactiutrhání a křivé nařčení bylo většinou řešeno 

přátelským narovnáním nebo krátkodobým vězením.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrdelní soudnictví v Rakovníku 

 

                                                 
45 Jindřich Francek, Hrdelní soudnictví v Čechách v 16. – 18. století, in: Česká města v 16. – 18. století, HÚ 
ČSAV, 1991; Jan Renner, Knihy černé královského města Rakovníka, 1451- 1551, ed. (dále jen J. R., Knihy 
černé), s. 60 – 69, Josef Macek, Jagellonský věk v českých zemích, 3. díl, Města, s. 180 – 186; Z. W., Kulturní 
obraz českých měst, 1. díl, s. 784.  
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Jelikož rakovnická radnice stála na místě, kde byla příliš močálovitá půda, neměla 

sklepy. Vězňové tedy nebyli ve sklepě, jak bylo obecným zvykem, ale byla pro ně zřízena 

v radničních prostorech šatlava.46 Šatlava zde byla dvojí; hořejší v poschodí, kde byli ti, kteří 

se dopustili lehčích přečinů a v přízemí byla šatlavní místnost pro těžké zločince.  Podle Jana 

Černého lze poměrně dobře rekonstruovat městskou šatlavu z údajů v registrech městských 

hospodářů, z účtů za příslušné řemeslníky a obecní železo víme, kde se nacházela kamna, 

okna, několik dveří s visacími i dveřními zámky, kláda na pískové podlaze, okovy, železný 

hák vsazený do zdi, různé klíny a řetězy.47 Trestaní spali na zemi na slámě. Ženy a muži zde 

byli pohromadě, stávalo se dokonce, že žena v šatlavě porodila. V mučení si zde nezadali 

s městy jinými, známe případy, kdy ortel byl vykonán na vězni, který zemřel na následky  

předchozího „výslechu“.  

Naprosto neuvěřitelná se zdá být pro dnešního člověka skutečnost, že konšelé jedli a 

pili při mučení a popravách, samozřejmě na účet obce, jak bylo v tomto období všude 

zvykem. Důkazy pro to najdeme v obecních účtech, kde lze nalézt kupříkladu tento zápis 

z roku 1517: „Když páni na rathauze byli pro trestání kulhavé mordéřky a na trápení se sešli 

(tj. do mučírny), za pivo 12 grošů, za štiku 8 gr.“48.   

Ortely jsou uvedeny v rakovnických kronikách, jedná se však o ortely, které kronikář 

považoval za hodné zaznamenání. Nenalezneme zde zdaleka všechny případy exekucí, 

vykonaných v Rakovníku v průběhu 16. století.  Některé z ortelů lze nalézt v záznamech o 

platbách katovi, nedochovaly se však zdaleka všechny. V Knihách černých jsou uváděny 

výslechy a svědectví, získané na mučidlech a píše se v nich o případech, kdy byl vězeň 

omilostněn. V případě, že se vyslýchaný přiznal ke zločinu, končil písařův zápis většinou 

obligátní větou „Což jest tu vyznal, na tom jest umřel, že jinak není“. Tímto výrokem 

stvrzoval vyslýchaný pravdivost své výpovědi, měla hodnotu přísahy. Následné tresty zde již 

ve většině případů zmiňovány nejsou. Můžeme však předpokládat, že kromě případů, kdy 

dostal uvězněný milost, šlo o obvyklý způsob trestání těch kterých zločinů, kupříkladu 

krádeže oběšením, žhářství upálením apod. Rakovničtí se odvolávali do roku 1547 

k vrchnímu právu „Starého města Prahy“, později k nově zřízenému apelačnímu nejvyššímu 

soudu.  

Rakovníku se v 16. století vyhnula čarodějnická hysterie s kolektivním pojmem 

čarodějnictví, která se zrodila v pozdním středověku jakožto reakce na knihu Jindřicha 

                                                 
46 Jan Renner, Rakovník v šestnáctém století za stavebního rozmachu, Rakovník: 1933. 
47 Jan Černý,  „Registra městských hospodářů v Rakovníku“,  in: Rakovnický historický sborník, VI/2005,  s. 
138.  
48 J. R., Knihy černé, s. 63. 
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Institorise Kladivo na čarodějnice. V této knize dal autor do souvislosti ženský chtíč a 

démony a došel k závěru, že vše způsobuje tělesná žádostivost, která je u žen nenasytná.49 Za 

čarodějnictví a kouzla byl v Koldínově zákoníku, jímž se Rakovničtí řídili, stanoven trest 

smrti. Pro muže stětím mečem, pro ženu zahrabáním zaživa. Nutno však říci, že v českých 

zemích bývali lidé za obžalobu z čar a kouzel buď propuštěni, nebo jen uvězněni. Dokladem 

zdravého rozumu v tomto směru je Kniha duchovní českého kněze Štelcara z roku 1588, který 

krátce po vydání Koldínových městských práv dokazuje, že čarodějnice nic nedokáží. Podle 

Šindeláře50 vděčí země Koruny české za rozumný postup v této věci poměrně pozdnímu 

zavedení papežské inkvizice. Přičítá ke kladům husitství skutečnost, že nedovolilo rozmach 

pronásledování čarodějnic. Navíc zde v soudní praxi existovala ještě stále akuzační forma 

soudního řízení se střízlivým postupem na rozdíl od kruté inkviziční soudní praxe. 

V „Knihách černých královského města Rakovníka“, vedených mezi roky 1431 – 1551, 

najdeme jediný případ, u nějž můžeme hovořit o čarodějnictví. „Rayna, děvka Jindrova 

mlynáře, na trápení vyznala, že kouzlům a trávení naučila jí pěkná Káča, sestra Černý 

v Senomatech“. O jejím dalším osudu nic nevíme, můžeme však předpokládat, že skončila 

špatně. Neprovinila se totiž jen kouzly, ale i několika provedenými otravami.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

Žhářství 

 

Žhářství bylo většinou trestáno způsobem, kopírujícím provinění: upálením. Roku 

1577 upálili Rakovničtí děvečku Annu z Kounova za oheň založený na předměstí „z 

                                                 
49 Edith Ennenová, Ženy ve středověku, Argo: 2001, s. 256 – 260.  
50 Bedřich Šindelář, Hon na čarodějnice, 1986, s. 170 – 171.  
51 Winter uvádí  upálení čarodějnice v Náchodě roku 1540 jako ojedinělý případ, Z. W., Kulturní obraz českých 
měst,  1. díl, s. 783. 
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lehkomyslné zlobivosti“.52 Tato formulace vypovídá o tom, že nezaložila oheň schválně, 

přesto ji krutě potrestali. V Rakovníku hořelo mnohokrát, a to nejen z důvodu nedostatečného 

zabezpečení města před požáry, ale často zde docházelo i k úmyslnému založení ohně, 

většinou ze msty.  Město několikrát vyhořelo téměř do základu a oheň napáchal obrovské 

škody na životech i na majetku. Pravděpodobně proto byli paliči trestáni vždy, v dostupných 

pramenech nenajdeme jediný případ omilostněného žháře.  

Roku 1594 se zapletli Rakovničtí měšťané do výjimečně nákladného pronásledování 

paličů. Obzvlášť ve druhé polovině 16. století považovali leckterého žebráka za tureckého 

paliče. Soudobý rakovnický kronikář napsal: „Roku 1594 mnoho paličů a zhoubců české země 

při městě Rakovníce utraceno, některé na kola, rožně dali, jiné pekli, jiné k sloupům, že okolo 

nich běhali, přivázali, jiní sami v šatlavě se trávili, a ti všickni z žebráků byli, pro kteréž 

utraceno do 700 kop míšeňských!53“. Jak vyplývá z městských knih, byli nejprve chyceni dva 

němečtí žebráci, kteří byli podrobeni právu útrpnému a na mučení jmenovali mnoho dalších 

lidí. Paliči naplnili horní a dolní vězení i věže. Vyslýchaní na mučidlech vypověděli, že prý 

jim velel jakýsi Jiřík Vincenc, „který maje opak obrácené, chromé a zavřené ruce, sekrýty 

nebo pečeti řeže, hodinky a malé nožejčky ne rukama, ale ústy dělá, také ústy na lýru hraje… 

pravil prý, že musí všecko království České vypáliti“.54 Rakovničtí rozeslali zprávy po celé 

zemi a  ze všech stran jim posílali paliče, samozřejmě na útraty města Rakovníka. Nakonec 

jim poslali Domažličtí mrzáka Jiříka Vincence. Při opakovaném mučení jmenoval další 

„paliče“, zejména Židy, které Rakovničtí opět hledali po celé zemi. Vězení bylo plné , kat a 

jeho pomocníci odmítali uvězněné hlídat kvůli zápachu. Výdaje na hledání paličů a jejich 

věznění rostly. Zemští úředníci však přikázali, aby vězni zůstali naživu až do doby, než 

přijedou. Nakonec s nimi bylo naloženo tak, jak je zmíněno výše. Rakovničtí byli pevně 

přesvědčeni, že vykonali velkou a záslužnou práci pro celé království a prosili císařskou 

kancelář o polovinu nákladů, nedostali však zaplaceno  nic.55  

Případ Jiříka Vincence použil Zikmund Winter ve své povídkové knize Rakovnický 

primátor56. Velmi sugestivně zde při zachování historických reálií popsal mučení 

zmrzačeného muže a upálení jeho mrtvého těla. Jiřík kruté týrání a věznění nepřežil, přesto 

byl dovezen na káře na popraviště a tam byla vykonána exekuce.  

 

                                                 
52 Z. W., Kulturní obraz českých měst, 1. díl, s. 783.   
53 Z. W., Kulturní obraz českých měst, 2. díl, s. 230.  
54 Z. W., Kulturní obraz českých měst, 2. díl, s. 231.  
55 Z. W., Kulturní obraz českých měst, 2. díl, s. 232.  
56 Zikmund Winter, Rakovnický primátor a jiné rakovnické obrázky, Praha, Melantrich: 2002.  
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Vražda 

 

V Koldínových Městských právech čteme o úkladné vraždě toto: „Mordéř takový 

aukladný má předkem k koni přivázán, potom po ulicech smýkán býti. Kdyžby pak na rozhrání 

přivlečen byl, od popravci mají mu kolem hnátové zpřeráženi býti; on pak, jsa roztažen aneb 
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vpleten do kola, má k hrůze a k přestrašení jiných mordéřův s týmž kolem vyzdvižen býti“57. 

Při čtení rakovnických kronik a Knih černých vidíme, že Rakovničtí znali zákoník dobře a 

také se jím v mnoha případech řídili. Svědčí o tom následující příklady:  

„Den sv. Víta [15. června 1591, pozn. M.L.] mordýře z Kornhauzu kleštěmi trhali, 

dřeli, do kola vpletli. Spáchal sám 35 mordů. Brzo po něm druhého tovaryše dostali, jej pak 

na hák zavěsili, potom dřeli, za živa na špalku sedě pekli a spálili. Přiznal se k 65 mordům a 

byl kulhavý.“58 Zde při čtení narážíme na skutečně velký počet vražd, provedený jedním 

člověkem. Zamyslíme-li se nad tím, můžeme dojít k názoru, že k tomu docházelo kvůli 

stejnému trestu ve výsledku. Za krádež i za vraždu následovala smrt, rozdíl byl jen 

v provedení, ve způsobu smrti. Krádež byla potrestána oběšením či stětím, vražda vpletením 

do kola nebo usmýkáním koněm. Smrt však následovala v každém případě. I to mohlo být 

důvodem, proč na sebe zloděj nevzal riziko prozrazení očitým svědkem, ale raději jej hned na 

místě připravil o život.  

Na dalších případech je vidět, s jakou rychlostí spravedlnost zasahovala; dělo se tak 

v několika málo dnech. To velmi pravděpodobně souviselo se skutečností, že konšelům se 

nechtělo vynakládat peníze na věznění provinilců. Navíc psychologický dopad dlouhodobého 

uvěznění v 16. století ještě nebyl brán v potaz, proto se nejspíš snažili soudci vyřešit případy 

co nejrychleji. V drtivé většině případů byl provinilec buď okamžitě potrestán, nebo v případě 

uznání neviny propuštěn na svobodu.  

„Roku 1593 v sobotu po sv. Mikuláši rychtáře městského Benedikta Sekyru jeden kočí 

jsa (ve) vězení v šatlavě, jménem Jakub, z rozkazu pánů měl dán býti na pouto, protože nětco 

pánu na Senci přečinil, nožem obě nohy mu zbodl i bok a se sprotivil. Též i biřice tím nožem 

v hlavu pobodl.“ „Třetího pak dne za své přečinění po rynku koněm smejkán, potom u 

šibenice kolem hnáty mu zpřeráženy a s tím kolem potomně nahoru vyzdvižen“.59 V tomto 

případě jde o velmi krutý způsob popravy, který nebyl za uvedené provinění vůbec běžný. 

Většinou byla podobná exekuce vyhrazena pro členy tovaryšstev, kteří měli na svědomí 

spoustu oloupených a několik vražd. Možná bylo rozhodnuto o tak tvrdém trestu proto, že šlo 

o napadení rychtáře.  

A zde je další případ velmi rychlého výkonu spravedlnosti: 

                                                 
57 Josef Jireček, ed., Práva městská Království Českého a Markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou, 
Praha 1876, s. 322.  
58 Jan Renner, Nejstarší kronika královského města Rakovníka od roku 1425 do roku 1800  , vyd. Musejní spolek 
v Rakovníce, 1934 (dále jen J. R., Nejstarší kronika),  s. 58. 
59 Paměti Rakovnické, s. 26, in: J. R., Knihy černé, s. 64. 
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„V neděli před sv. Havlem [12. října 1597, pozn. M.L.] zamordován na Vysoké bráně 

Mikuláš ponocný na loži, maje nožem krk podřezaný od Vávry, druhého ponocného a ženy 

jeho. Potomně i od nich s též brány dolů svržen. Neprodleně týž Vávra s ženou vzat jest do 

vězení. Nazejtří Havel Moutvička, totiž v úterý den sv. Havla [16. října 1597, pozn. M.L.] 

ouřad rychtářský přijal a téhož Vávru i ženu jeho z poručení pana purkmistra a pánův mistru 

popravnímu vzíti a k zpovědi vésti rozkázal, k čemuž se oba dva přiznali. Potomně za to jejich 

zlé přečinění on ptactvu nebeskému za pokrm na kolo dán, ona pak vazu zkráceného a prdele 

nastavené má.“60  

Zastoupena je v Knihách černých i vražda otravou. Pachatelkou je výše zmíněná 

děvečka Rayna. V zápisu z roku 1547 čteme: 

„Item vyznala, že ve vsi Čeradicích otrávila Jana Pacholka služebního, protože ji 

pojíti za manželku nechtěl. 

Item vyznala, že děvečku služebnou Annu v Žiželicích otrávila, protože jí s vrejířem 

líhala. 

Item vyznala, že v nějaké vsi u Zače61 otrávila ženu nějakému Kučerovi, s kterým 

líhala.“62 

Jak je vidět, spáchala Rayna podle svého přiznání dost zločinů i bez kouzel, uvedená 

část stačila k tomu, aby byla odsouzena k smrti.  

 Loupežné vraždy, organizované tovaryšstvy, byly páchány zejména na cestách 

v lesích, u Rakovníka byly v tomto směru proslulé křivoklátské lesy a lesy směrem k Senci a 

Lubné. Vydat se tudy bez doprovodu bylo velmi nebezpečné. Chování tovaryšstev k jejich 

obětem bylo různé:  koncem 15. století chytili loupežníci v luženském lese formana Němečka 

a vzali mu deset kop, 1 groš a 4 denáry, a nejenže mu neublížili, ale dokonce mu vrátili 1 groš 

a 4 denáry.63 Roku 1528 přiznává při mučení v rakovnické šatlavě  Jakub Sura, že 

s Tatrmanem zabili formana od Loun, „Tatrman sťal mu hlavu, já držel kobyly“, a přitom mu 

vzali pouhých 22 grošů, víc u sebe forman neměl. Ve voze našli jen soudek pálenky, který 

vypili s tovaryši.64 Na Džbáně přepadli tovaryši Kašpara Holana a usekli mu šavlí jednou 

ranou ruku. O jeho peníze se podělilo 14 tovaryšů. Na každého vyšlo zanedbatelných 28 

grošů.65 

                                                 
60 Obrat „vazu zkráceného a prdele nastavené má“ znamená, že byla sťata. J. R., Nejstarší kronika,  s. 69. 
61Jedná se o Žatec. 
62 J. R., Knihy černé, s. 48.  
63 Rakovnická kniha z r. 1387, in: Z. W., Kulturní obraz českých měst,  2. díl, s. 158.  
64Z. W., Kulturní obraz českých měst,  2. díl, s. 159.  
65 Tamtéž.  
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 Formané se stávali logicky častým terčem útoků tovaryšstev. Kolem Rakovníka se 

rozkládaly rozsáhlé a husté lesy, cest a stezek nebylo mnoho. Na rozdíl od urozených pánů či 

zemských úředníků, kteří cestovali s početným a ozbrojeným doprovodem, jezdili chudí 

formané sami, nebo s jedním či dvěma pomocníky. Pak se stávali samozřejmě snadnou kořistí 

pro lupičské bandy o mnoha členech.  Před těmi si však nebyl jistý nikdo: roku 1599 jedna 

z těchto tlup vykradla faru v Rousínově a kněze zanechala jen v košili. Následně se lupiči 

vydali do mlýna u Týřova, kde jim utekl mlynář a svolal na pomoc sedláky. Lupiče sice 

chytili v polích a jednomu z nich usekli ruku, nakonec jim však utekli do Prahy i se sto 

kopami grošů.66 

 Pokud člověk nebyl zabit, ale jen zraněn, pak zůstal ortel na uvážení soudců. Žalobce 

si proto často nemohl být jistý výsledkem soudu a mnohá zranění nejspíš ani žalována nebyla. 

Roku 1546 se obrátil na soud kvůli svému zranění Jiří Škornička. Nikdo mu však nedosvědčil, 

že byl skutečně zbit a on musel nakonec viníky takto odprosit: „Pane Jene Bendo, jakož jsem 

o tobě mluvil, že jsi mne lotrovsky zrádně zbil, tím tebe na poctivosti nedůvodně dotekl, 

pravím, že jsem proti tobě křivdu mluvil, prosím tebe pro boha a všecky svaté, odpusť mi to, já 

tebe mám za dobrého člověka.“ Poté byl uvězněn, na jak dlouho nevíme.67 Někdy i těžké 

zranění spravila jen peněžitá pokuta: roku 1600 rakovnický soused Valentin Kyrbicar bodl 

nožem Jana Zahrádku „v hrdlo po levé straně vedle samého chřtánu“ a nechal ho v noci na 

ulici na zemi. Přestože Zahrádka málem vykrvácel a zemřel, zaplatil Kyrbicar za toto zranění 

jako odškodné 60 kop míšeňských a žalován nebyl.68 Přitom byl jindy viník za stejný 

přestupek odsouzen k smrti, jako například roku 1570 jakýsi Kousal, který „bábě Dobráčkové 

vytrhl chřen, o zem jí dal a nožem zbodl jejího syna“.69 

 Ortel byl vykonán i na osobách, které zemřely ve vězení a na těch, kteří spáchali 

sebevraždu. V zápisu z roku 1574 čteme: „Item Jakub Adámek, jsa v šatlavě, že manželku 

svou, sotva zanechav ji živou, umlátil; zasteskl sobě, že na něj veliká hrůza v šatlavě šla a 

prosil rychtáře, aby do dolejší světnice byl puštěn. Že toho užiti nemohl, v témž sklepě na 

kládě, vise břichem k zemi, na dosti skrovném roztrhaném šatě se oběsil. Potom druhého dne 

na předměstí pražském jest upálen.“70 

 Sebevražda byla pro raně novověkou společnost neodpustitelným zločinem. Byla 

proto následně trestána ztrátou majetku i cti. V 16. století již připadala králi jen polovina nebo 

                                                 
66 Z. W., Kulturní obraz českých měst,  2. díl, s. 161.  
67 Kniha ortelů od r. 1533, in: Z. W., Kulturní obraz českých měst, 2. díl, s. 799. 
68 Lib. transaction, fond AMR, in: Z. W., Kulturní obraz českých měst, 2. díl, s. 805. 
69 Z. W., , Kulturní obraz českých měst, 2. díl, s. 805. 
70 J. R., Nejstarší kronika, s. 48. 
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třetina sebevrahova majetku, zatímco v dřívějších dobách mu propadl celý. Protože sebevrah 

přišel o svou „duši“, nesměl být pohřben v posvěcené půdě a jeho tělo spálili. Pokud se 

sebevraždy dopustil odsouzený k smrti, byla na něm vykonána následně exekuce, kterou mu 

soud předtím určil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krádež 

 

„Chasy vandrovní a selské drahně se sbíralo; pány, z rytířstva, mlýny a dvory vybíjeli. 

Item v sobotu na neděli, tj. na Nové léto [1591, pozn. M.L.], mlýn Nový v noci vybili, 

mlynáře, mlynářku a jednoho sedláka, kterýž přivezl obilí k semletí, svázali, co v něm bylo, 



 31 

pobrali, potom hned na Nové léto zjímáni a třetí den sedm oběšeno a dva sťati.“71 Oběšení 

bylo v 16. století obvyklým trestem za krádeže a můžeme se jen dohadovat, proč v tomto 

případě bylo rozhodnuto u dvou provinilců o popravě mečem. Možná tak byli potrestáni 

proto, že měli lepší původ než ostatní, snad za nimi stáli přímluvci, kteří jim vyprosili 

z pohledu tehdejší společnosti mírnější trest. Mlýny se stávaly častým terčem vrahů a lapků 

pravděpodobně proto, že stávaly o samotě; již o něco výše bylo zmíněno přepadení mlýna u 

Týřova.  

„Item v sobotu  den sv. Jiljí [1. září 1592, pozn. M.L.] Němec jeden, který ukradl koně 

za Dobrou a potom s ním pod zámkem polapen a od pana hejtmana sem dodán, též že 

z mladosti drobné věci, kabáty, škorně, řetězy, etc. kradl, oběšen jest.“72 V tomto případě 

odpovídá ortel trestu, stanovenému za krádež v Koldínových městských právech. 

Další případ lze původně nazvat zpronevěrou. Následným útěkem z vězení a krádeží 

byl jen zpečetěn osud, který by povedeného šafáře nejspíš čekal tak jako tak: 

„Druhého dne měsíce srpna jeden šafář z zámku k outrpnému právu podán. Potom se 

na trápení přiznal, že jest obilí z mlatu přijímal a zapisovati o dva o tři strychy méně dával, 

peněz na žence víc brával, obilí kradené prodával. Potom byv na zámku v kládě za nohy, 

v noci se dobyl a na pověžného zavolal. A když pověžný dveře otevřel, knytlem jej udeřil a 

z věže utekl, takže se potom skryl. Jsa zase jat, na trápení se přiznal, že z zámku se spustiti 

chtěl; že se pak krádeže dopustil a zámek JMCské zlézt mínil, jest sťat.“73  

Roku 1571 čteme o pokusu o krádež, který rakovnické měšťany obzvlášť pobouřil: 

„23. února Ondřej, mladý Tobiášek, jsa žádostiv peněz, dal se v kostele zavřiti a 

v noci šnek obecní, který pan purkmistr a páni tu při kostele mají a v něm peníze, majestáty a 

jiné věci chovají, loupati počal. Ale pro pevnost dveří trojích železných tam se dobyti nemohl. 

Pro tento zlý skutek jsa jat, v úterý masopustní (27. února) sťat jest.“74 Tento skutek byl 

považován za mimořádně nehorázný hned ze dvou důvodů: Ondřej chtěl krást v kostele a 

navíc obecní peníze.  

 Mezi zloději najdeme mnohé, které lze nazvat zloději „z bídy“. Podruzi byli obecně 

pokládáni za lidi, kteří jsou živi z polních a jiných drobných krádeží. Více než těch, kteří 

kradli z hladu, bylo zlodějů „z řemesla“. Mezi těmi, kdo byli vyslýcháni pro krádeže, najdeme 

vedle tuláků či nádeníků i kováře, kuchaře, sládka a dokonce výše zmíněného šafáře.  

                                                 
71 J. R., Nejstarší kronika,  s. 57. 
72 J. R., Nejstarší kronika,  s. 61. 
73 J. R., Nejstarší kronika, s. 63. 
74 J. R., Nejstarší kronika, s. 47. 
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V 16. století se potulovalo po českých zemích mnoho zlodějských band a nevyhnuly 

se ani Rakovníku, který jim vyhovoval svou polohou v řídce osídleném kraji, obklopený lesy. 

Zlodějské družiny kradly všechno: obilí z polí, dobytek, včely; z domů odnášeli zloději 

šatstvo, ze sklepů pivo a víno. Od tovaryšstev se tyto skupiny výrazně lišily. Jejich členové 

převážně pouze kradli a své oběti nechávali naživu a hlavně se nezdržovali na jednom místě, 

nýbrž se neustále potulovali po kraji. Do měst přicházeli nejraději v době jarmarku nebo 

posvícení, kdy se zde koncentrovalo velké množství lidí. Podle Macka souvisí stoupající 

kriminalita ve městech a v jejich okolí od 15. století s postavením chudiny, nepramení ovšem 

z ekonomicko-sociální krize, nýbrž spíše z intenzivnější mobility sociálních skupin. 

Přechovávači kradených věcí byli trestáni stejně jako zloději a lupiči, pokud věděli, že 

se jedná o věci pocházející z krádeže,. Nejčastěji jsou ve smolných knihách uváděni jako 

přechovávači krčmáři.75 V krčmách mívali lupiči ponejvíce i svá stanoviště, měli je však 

například i ve mlýně v Bezděkově u Unhoště, u kováře v Hostivicích a dokonce u rychtáře 

Jana v Srbech. Ten jim dával tipy, kde krást.76 Kromě peněz byla předmětem zájmu zlodějů 

velmi často zvířata (koně, krávy i ovce); sukno, plátno či hedvábí; sukně, kabáty, košile i 

kožichy. Časté byly krádeže obilí, ječmene a žita. 

K zamyšlení nad tím, jak krutě byly trestány z dnešního pohledu nepatrné prohřešky, 

nás nutí zápis z roku 1551: „Kovář Jan Štrába dal roku 1551 oběsiti dva muže pro strych 

žita“77 a další zápis z roku 1611: „Item za téhož rychtáře Mikuláše Káby pan Havel Truneček 

dal oběsiti dva, že mu některé věci od šatstva v domu jeho pobrali“. Kruté tresty za malá 

provinění však nebyly obvyklé pouze v Rakovníku, ale i v jiných městech. Můžeme srovnávat 

například s Mladou Boleslaví, kde byl v roce 1602 oběšen Jan Bezprstý kvůli kousku másla78. 

V Lounech se popravovalo za krádež raků79.   

Velmi častým přečinem bylo v Rakovníku pytláctví. Město obklopovaly ze všech stran 

lesy plné zvěře. Trestáni byli nejen pytláci, ale i ti, kdo od nich zvěř kupovali. Následující 

zápis podává informaci o výši pokut za přijímání upytlačené kořisti, neříká však nic o tom, o 

jaký druh a o jaké množství zvěře se jednalo:   

                                                 
75 Z. W., Kulturní obraz českých měst, 2. díl, s. 145.  
76 J. R., Knihy černé, s. 38 - 40.  
77 Zápisky rychtářské, s. 79 a 95, in: F. L., Dějiny, s. 146.  
78 Mladoboleslavská kniha pamětí z r. 1953, s. 142, in: Z. W., Kulturní obraz českých měst,  2. díl, s. 810. 
79 Z. W., Kulturní obraz českých měst, 2. díl,  s. 810.  
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„Item na zámku byl jeden pro zvěř za sucha stažen80, takže mnozí naši sousedi dáti 

pokutu museli pro přijímání jí: Volf mlynář s zetěm 60 kop míš., Mikuláš Jirchář 40 kop míš., 

Hanzl Kolář 20 kop míš., Martin Švec 15  a Jan Mikeš 5 kop míšeňských.“81 

Za rakovnickým rychtářem chodili velmi často hajní z křivoklátských lesů a 

požadovali po něm, aby procházel domy a hledal zvířecí kůže nebo zvěřinu. Za jelena zavřeli 

v roce 1589 mlynáře Wolfa s celou rodinou a ve stejném roce zatkli i patnáct měšťanů za to, 

že zvěřinu kupovali. Pokud hajný narazil na lesní stezce na měšťana s ručnicí, sebral mu ji a 

ještě musel zaplatit dvacet kop grošů míšeňských.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cizoložství 

 

                                                 
80 Natahován na skřipec.  
81J. R., Nejstarší kronika,  s. 55. 
82 Z. W., Kulturní obraz českých měst, 2. díl, s. 431.  
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V Koldínových Městských právech je rozlišováno cizoložství a smilstvo, přičemž 

cizoložství se dopouští ženatý muž či vdaná žena, zatímco o smilstvu se hovoří v případě 

panny či vdovy. „Cizoložstva pokuta je hrdla ztracení. A to jest  porušení lože cizího.“ 

„Smilstva pokuta metlami ven z města vymrskání. A to jest, když panna nebo vdova 

dobrovolně sprzniti se dá.“83 

Ačkoliv byla v případě cizoložství obvykle potrestána přísněji žena než muž, najdeme 

v rakovnických knihách hned několik případů, kde je tomu naopak. Zde je jeden z těchto 

případů: 

 „Dne 23. srpna [1586, pozn. M.L.] čtyři vyvedli na popravu; jednoho sťali, že měl 

prve ženu a jinou vzal, a ji vymrskali; item dva vězně a Starého sťali, že prodal ženu svou za 

sto grošův jinému, ji pak též vymrskali.“84  

Následující případ vypadá na první pohled téměř stejně, ale u muže je zde uvedena 

navíc krádež a ta, jak již víme, byla trestána smrtí.  

„Pacholek jeden, který v mlýně panském sloužíval, pro krádež a cizoložstvo sťat a 

podle něho žena vymrskána, protože s nim obcovala, majíc prve svého manžela“.85 (1586) 

V městském právu se Rakovničtí mnohdy nedrží práv městských, považovaných za 

normu. V roce 1567 byli odsouzeni za cizoložství k útrpnému právu syn primátora, Šimon 

Rejček a Johana Plichtová86. Ani jednomu se ale kromě dočasného uvěznění nestalo nic.87 

Svou roli zde zajisté hrálo primátorství Rejčkova otce a přímluvy mnoha vážených občanů, 

včetně Johančina otce. Na druhé straně ctihodný měšťan Jiřík Plichta trval na přísném 

potrestání provinilců a výslechy svědků a přímluvců zabírají v rakovnické Knize ortelů 

radních mnoho stran. Šlo o případ, o němž by se z dnešního hlediska řeklo, že „zahýbal 

veřejným míněním“ a Zikmund Winter i tento příběh literárně zpracoval ve své povídkové 

knize Rakovnický primátor88. Opět při věrném zachování historických skutečností popisuje 

příběh nešťastné, velmi mladé Johanky, jejího starého a mrzoutského manžela, mladého a 

lehkomyslného primátorova syna, Johančina otce, snažícího se pomoci dceři. Vidíme zde 

motivy, které bychom velmi snadno mohli přenést do současnosti, jako například snahu o 

                                                 
83 Josef Jireček, ed., Práva městská Království Českého a Markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou 
od M. Pavla Krystyana  z Koldína, Praha 1876, s. 308. 
84 J. R., Nejstarší kronika, s. 53. 
85 Roku 1586. J. R., Nejstarší kronika, s. 52. 
86 Z. W., Kulturní obraz českých měst, 1. díl, s. 778. 
87 Nešlo o jediný konflikt mezi rodinou Šimona Rejčka a Jiříka Plichty, k dalšímu sporu došlo kvůli Plichtovým 
vepřům, jejichž chlívky byly postaveny u zdi mezi těmito sousedy. Na počátku této žaloby čteme následující: 
„Jestli Plichta takové zalíbení má ve věcech svinských a nečistota i smrad mu mil, ať třebas v světnici za stolem, 
kde jídá, sobě takovou kratochvíl udělá a tu svině chová“. Z. W., Kulturní obraz českých měst. 
88 Zikmund Winter, Rakovnický primátor a jiné rakovnické obrázky, Praha, Melantrich, 1950.  
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použití „politického“ vlivu primátora Rejčka. Přitom u Koldína dokonce čteme: „Manžel svau 

manželku, otec svau dceru zastihl-li by v cizoložném skutku: oba zabiti může“89. Jak ovšem 

dokládá tento případ, Jiřík Plichta jakožto zhrzený manžel se snažil dosáhnout co 

nejpřísnějšího potrestání pro oba provinilce u soudu, zatímco Johančin otec hledal pomoc na 

všech stranách, aby svou dceru zachránil. Zdá se, že Koldínův zákoník byl v této době již 

„zastaralý“ a praxe byla v tomto ohledu zcela jiná.  

Renner v doslovu ke své edici Knih černých uvádí,  že právě od Rejčkova primátorství 

můžeme sledovat v Rakovníku jisté zmírňování trestů a častější udělování milostí. Otázkou je, 

zda to nebyla „z nouze ctnost“. Roku 1574 čteme v Nejstarší kronice zápis: „Toho roku za 

primátorství Jana Rejčka šibenice kamenná, kdež prve dřevěná byla, stavěna jest. Syn pak 

jeho (tj. Rejčkův), dopustiv se těžké a velké scestnosti, měl na ní první viseti, ale byl 

vyprošen.“  Jde o téhož výtečníka, Šimona, který byl již vězněn v roce 1567 za cizoložství 

s Johankou Plichtovou. Jaké těžké a velké scestnosti se primátorův syn dopustil, o tom 

kronikář taktně mlčí. Je tedy otázka, zda zmírňování trestů a častější udělování milostí nebylo 

nutné, aby se umlčely hlasy, které mohly volat po Šimonově potrestání.  

Trest  byl zmírněn i následujícímu páru v roce 1599: 

„Jan Vrba, tkadlec rakovnický, odsouzený hrdla pro hřích s ovdovělou macechou, na 

poníženou a pokornou prosbu svou i na přímluvu měšťanův a měšťanek, ačkoliv oba měli 

skončit na hranici, stáli, kudy se jde do kostela, za čtyři neděle, když pan děkan začal slovo 

Boží kázati, a špalky varové před sebou majíc a tím dokazujíc, že jsou měli oba dva na 

hranicích ohněm spáleni býti; potom aby do smrti byli města prázdni.“ 90 

Převážná část provinilců cizoložstvím zaplatila pouze peněžitou pokutu, která od dob 

Ferdinanda I. činila 50 kop. K této pokutě byl viník někdy vězněn, jindy musel stát před 

kostelem v trdlici. Jaký trest a zda jej vůbec dostane, to bylo ponecháno na rozhodnutí 

konšelů. V Rakovníku nechali v roce 1601 stál mydláře Linharta po tři neděle v kostele se 

svící.91 

Koldínův zákoník pamatuje i na zneužití dítěte a uvádí se zde toto: „Kdoby panenku 

neb dívčičku v letech ještě dětinských sprznil a porušil, bude do kola vpleten neb sťat.“92  

Rakovnický kronikář v roce 1575 zaznamenal tento případ:  

                                                 
89 Josef Jireček, ed., Práva městská Království Českého a Markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou 
od M. Pavla Krystyana  z Koldína, Praha: 1876, s. 311.  
90 Z. W., Kulturní obraz českých měst, s. 856, in: Jan Renner; Knihy černé královského města Rakovníka, 1927, 
Musejní spolek v Rakovníce, s. 66-67. 
91 Z. W., Kulturní obraz českých měst, 1. díl,  s. 778.  
92 Josef Jireček, ed., Práva městská Království Českého a Markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou 
od M. Pavla Krystyana  z Koldína, Praha: 1876, s. 310.  
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„Item den památný sv. panny Zuzany [11. srpna. Pozn. M.L.] v stodole Mikuláše 

Křivoústého veliká se nepravost stala. Bratr té hospodyně dceru Maryánka podruha, ještě 9 

let nemající, poskvrnil násilně. Za to potom sťat jest“.93 Nekompromisní a odsuzující postoj 

k tomuto přečinu jasně vyplývá již z označení za „velikou nepravost“ a rakovničtí se řídili při 

určení trestu zákoníkem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křivé nařčení a nactiutrhání 

 

Křivé nařčení a nactiutrhání patří mezi menší provinění a městské právo se jimi 

zabývalo snad nejčastěji. Koldín rozlišuje mezi „haněním a nářkem cti“; pohanění je podle 

                                                 
93 J. R., Nejstarší kronika,  s. 49. 
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něj „potupným mluvením“ a trestem za něj je peněžitá pokuta deset kop českých grošů. Pokud 

provinilec nemá peníze, čeká jej tříměsíční šatlava. „Nářek cti“ nazývá „peským uštknutím“ a 

trestáno mělo být dvoutýdenním vězením nebo odprošením.94  

Následující případ dokládá již zmíněnou skutečnost, že velké množství rakovnických 

hospod a konzumace vyhlášeného piva přiváděla před soud mnohé obyvatele města. Roku 

1577 vtrhl na radnici biřic Jan, nadával a vyzýval zde konšely, aby se s ním bili v souboji. Za 

to měl být popraven, ale „prohlídajíce k jeho snažné prosbě a jeho ženy, že se užralství dokud 

živ více dopustiti nechce, pustili ho na zápis, že pod hrdlem ztracení se nevydá v ožralství“.95  

Za jeho provinění navrhli konšelé Janovi vskutku tvrdý trest. Popravu navrhovali v tomto 

případě pravděpodobně proto, že šlo o biřice, tedy osobu z tehdejšího pohledu 

opovrženíhodnou, stojící díky svému povolání na okraji společnosti.  

V roce 1578 se musel zavázat „pod ztrátou hrdla“ další biřic, Karel, že již nikdy 

nenavštíví žádnou hospodu či šenk, protože v jednom šenkovním domě „házel žejdlíky po 

lidech, meče dobýval a hromoval“96.  

Opovržení padalo nejen na biřice, ale i na celou jeho rodinu. Roku 1604 dostali 

konšelé žalobu od urozené paní Mandy Vysecké, „že Špička, rychtář městský, poslal do domu 

jejího osobu lehkou a zavrženou, jmenovitě, Kateřinu jinak Káču biřicku, a po též biřicce 

vzkázal, aby se paní na rathouze postavila, kterýmžto posláním takové osoby že ji na 

poctivosti vysoce zlehčil, toho se proti zřízení zemskému dopustit nemaje“97. Paní žádala 

omluvu už jen za to, že do jejího domu vstoupila žena nízkého původu. Z žaloby vyplývá, že 

tato osoba, kterou označuje za „lehkou a zavrženou“,  není hodna dokonce ani žaloby urozené 

paní. Rychtáře vlastně obviňuje z překročení nařízení zemského zřízení, které určuje 

postavení jednotlivých vrstev obyvatelstva a jejich práva.  

V rakovnické Knize svědomí je zapsán případ, kdy se dva sousedé v hospodě U 

Střípků dostali do ostrého sporu. Pře skončila u soudu a obě strany se dovolávaly luženského 

rychtáře, který s nimi ten večer seděl u stolu, jakožto osoby úřední a věrohodné. Jeho 

doslovná výpověď byla zapsána takto: „Byl jsem v sobotu na víně a tak jsme veseli byli, že já 

jsem se byl velmi opil, že nic v paměti míti a nésti nemohu, neb jsem tak opilý lehše spal tu 

hned u Střípků na lavici do jitra; však jsou tu jiní, střízlivější než já byli, oni snad něco 

                                                 
94 Josef Jireček, ed., Práva městská Království Českého a Markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou 
od M. Pavla Krystyana  z Koldína, Praha: 1876, s. 360.  
95 Kopiář z r. 1603, fond  Archivu města Rakovníka, in: Z. W., Kulturní obraz českých měst, 2. díl, s. 18.  
96 Tamtéž.  
97 Tamtéž.  
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pamatovati mohou.“98. To je charakteristická výpověď svědka, jakých je v rakovnických 

Knihách svědomí více po večerních hospodských výtržnostech. 

Pekař Josef vynadal v roce 1590 rychtáři a utíkal před ním z města, za branou 

vyhrožoval rychtáři nožem a vybízel jej, aby za ním vyšel z brány ven. Byl za to navždy 

vypovězen z města.99  

 Roku 1599 chtěli rakovničtí popravit bakaláře Jana Tauše, protože se nechtěl „k 

paedagogii oddati ani k stavu manželskému přistoupiti, nébrž žil při matce, kterouž týral a na 

cti loupil“. Jan Tauš byl nejprve trestán vazbou a peněžní pokutou. Mně dostupné prameny 

neuváděly bohužel nic o délce vazby, ani o výši pokuty. Později poslali konšelé „apellaci“ 

žádost o radu: „Ačkoliv v starém a novém zákoně pokuta na ty, kteří by otci a mateři láli, 

vyměřena jest, a to taková, že má umříti a krev jeho na něho býti, ano takové příkladové 

v tomto království jsou, že jsou takoví mečem ztrestáni a tak z světa k vostrachu jiným 

neposlušným synům zprovozováni bývali, ale abychom v tom od lidí vykládáni nebyli, 

jakobychom na Tauše ukvapili, prosíme, že nás naučením (na kteréž tolar odsíláme) zpraviti 

ráčíte“.100  

Tento odstavec ze žádosti rakovnických konšelů má v několika směrech skutečně 

vysokou vypovídací hodnotu. Odvolávání se na Starý a Nový zákon poukazuje na výše 

zmíněnou zbožnost Rakovničanů, kterým vadilo, že se bakalář prohřešuje proti Božím 

přikázáním a snažili se o nápravu v biblickém duchu. Dále z něj jasně vyplývá, že v českých 

zemích měli příklady. Že zde ve zmiňovaném období byli zjevně popraveni mečem jedinci, 

kteří se špatně chovali ke svým rodičům. V neposlední řadě svědčí tato žádost o alibismu 

rakovnických konšelů. Rádi by bakaláře odsoudili k smrti, ale bojí se veřejného mínění. Co 

kdyby se lidé postavili proti nim? Pokud rozhodne odvolací soud, budou z obliga. Bohužel 

nevím, jak případ nakonec dopadl a jakou odpověď dostali Rakovničtí od „apellace“. 

Předpokládám však, že popraven nebyl, neboť takováto událost by jistě byla v dobových 

pramenech zaznamenána.  

 Roku 1586 zapsal rakovnický kronikář tento případ: „Dne 15. září smlouva se stala 

s Janem Valatou, že některé pány nařkl, že by falšovali kšafty, i za to dvě neděle seděl.“  Za 

hodný zaznamenání ho nejspíš považoval proto, že Jan Valata byl dřívějším rakovnickým  

rychtářem a právě tak i čtyři  z obviněných. Rakovničtí konšelé se ve Valatově případě drží 

                                                 
98 J.R., Dějiny, s. 264.  
99Kopiář z r. 1590, fond archivu města Rakovníka, in:  Z. W., Kulturní obraz českých měst,  2. díl, s. 46.  
100 SOkA Rakovník, Kopiál z roku 1594, in: Z. W., Kulturní obraz českých měst, 1. díl, s. 823. 
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věrně Koldínova zákoníku a odsuzují jej k dvoutýdennímu vězení, tak jak je v něm za „nářek 

cti“ požadováno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědnictví 
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V rakovnických pramenech lze nalézt i případy odpovědnictví, pro něž opět dobové 

zákoníky požadují trest smrti. Roku 1592  uvádí Nejstarší kronika nactiutrhání a „odpověď“ 

Toužimského vůči Janu Vřetýnkovi z Násilé. Zajímavá je skutečnost, že Jan Vřetýnko je 

bývalým rychtářem, jedním z těch, které obvinil z falšování dokumentů Jan Valata.101 O 

Toužimském se ze zápisu dozvídáme jen jméno a vyplývá z něj, že se jednalo o mladého 

muže.  

„Item Toužimský výpovědí zdejší, na kteréž přestal, jest z Českého království 

vypovědín pod ztracením hrdla, protože jest pana Jana Vřetýnka z Násilé na poctivosti nařkl, 

též že mu odpověděl, že se mu pomstiti pro ptáka chce, kdyby bylo po tolika letech, a že mu dá 

malou kuličku. Měl pro takovou věc na hrdle ztrestán býti jako odpovědník; ale ušetřilo právo 

jeho mladosti.“102 Toužimský je sice soudem omilostněn, ale na rozdíl od jiných případů 

udělení milosti není vypovězen pouze z města, nýbrž z celého Českého království. Z toho je 

jasně vidět, že výhrůžka vraždou byla považována za dosti závažný přečin.  

Další případ odpovědnictví dokládá mimo jiné opět i to, co již bylo několikrát 

v předchozích zápisech explicitně vyjádřeno: s jakou rychlostí spravedlnost zasahovala. Za 

žhářství je pachatel odsouzen a ještě v ten samý den upálen.  

„Item v úterý den památný mistra Jana Husi a mistra Jeronyma [6. července 1593, 

pozn. M.L.]  jeden mlynář, který byl předtím některé léto ve mlýně pana Václava Hochauzara, 

se vyjádřil, že mu jej odňal; potom mu odpověděl a pod tou odpovědí mu zámek i ves Pšovlky 

vypálil, což i na trápení, že to tak jest, se vyznal. Za to téhož dne u šibenice upálen jest.“103  

Dva zmíněné případy jasně vyjadřují samou podstatu odpovědnictví. Pomsta a slib 

odplaty jsou pravděpodobně dobovým vyjádřením biblického „oko za oko, zub za zub“. Je 

však zřejmé, že se společnost 16. století od tohoto způsobu odplaty již razantně odklonila a 

nemíní jej akceptovat.  

  

 

 

 

 

Udělení milosti 

 
                                                 
101 Viz kapitola Křivé nařčení a nactiutrhání.  
102 J. R., Nejstarší kronika,  s. 59. 
103 J. R., Nejstarší kronika,  s. 63. 
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V průběhu celého 16. století se objevují případy, kdy byla provinilým, uvězněným a 

odsouzeným udělena milost. Při studiu pramenů a literatury jsem ke svému překvapení 

nenarazila v Rakovníku na jediný případ, kdy by se tak stalo pro dnešního člověka z toho 

nejsamozřejmějšího důvodu. Nenašla jsem jediný zápis, který by hovořil o tom, že vězeň byl 

osvobozen z důvodu prokázání jeho neviny. To nemusí nutně znamenat, že zde takové 

případy nebyly, ale jen to, že jsou buď zaznamenány jinde, nebo doboví kronikáři a písaři 

necítili potřebu je zachovat pro budoucnost. 

Některá zapsaná omilostnění proběhla na základě přímluvy vlivných měšťanů nebo 

příslušníků šlechty, jiná na prosbu o milost vězně či jeho rodiny, případně se dočteme o 

kombinaci obou těchto způsobů. Tak čteme, že roku 1521 byl uvězněn za krádež Němec 

Honz, byl však propuštěn po přímluvě vladyky Jana ze Zelevčic, pana Ambrože Chodoura 

z Lokte a dalších pánů.104 Slovo šlechtice bylo zjevně soudem velmi vysoce ceněno. 

Roku 1563 „Jíra z Křinic učinil v městě Rakovníce hanebný skutek, že jest měšec 

uřezal a pro ten skutek vzat jest byl do vězení… Pro ten skutek měl hanbu světskou trpěti. Ale 

že jest pokorně prosil, učinili páni nad ním milosrdenství, aby od Rakovníka blíž tří mil 

nebýval.“105 Pokud by se byl do Rakovníka vrátil, pak by byl ortel vykonán. Srovnáme-li 

krádež měšce s penězi se zmíněným kouskem másla v kapitole Krádež, jasně vidíme, že 

krádeže obecně nebyly trestány stejně.  

Roku 1563 byla obviněna z krádeže Lidmila ze Sluštic a měla být popravena, tento 

ortel je však přeškrtnut a „že to, co jest pobrala, témuž Václavovi zase navrátila, a on jí to 

všecko odpustil a na další těžkost jí nastupovati nechtěl, protože pan purgmistr a radda jí 

Lidmile sau taky milost učinili a ji propustiti z vězení dali. Však tak a na ten způsob, aby hned 

po tuto hodinu města Rakovníka prázdna byla a tří mil blíže nebejvala“. Zde se objevuje 

další, dosud nezmíněný motiv. Pachatelka krádeže je omilostněna na základě toho, že škodu 

napravila a zároveň poškozený netrval na potrestání.  

Za velmi zajímavé považuji udělení milosti staviteli Alešovi v roce 1530. Městský 

pivovar, který postavil, „naposled spadl všecek na hromadu106“. Obžalovaného stavitele však 

bez jakéhokoliv trestu propustili s odůvodněním, že prý „při stavbě pořád pršelo107“. To je 

argument, který by u dnešního soudu zaručeně neobstál. Můžeme se ovšem jen dohadovat, 

zda si mistr Aleš nepomohl nějakým obnosem, který skončil v kapsách soudců.  

                                                 
104 J. R., Knihy černé, s. 19.  
105 J: R. Knihy černé,  s. 15. 
106 Z. W., Kulturní obraz českých měst,  2. díl, s. 422.  
107 Tamtéž.  
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V Knihách černých najdeme jeden případ, kdy byla odsouzenému udělena milost 

dokonce dvakrát. Pavel Přický byl uvězněn za křivé svědectví v roce 1561 a z vězení byl 

propuštěn se zárukou tří přátel a se slibem, že se nikomu nebude mstít za utrpěná příkoří. 

Roku 1570 byl uvězněn znovu, protože „v pohružlivých slovích se slyšeti dal, ano také psaní 

pohružlivé učinil, z té příčiny zase do vězení jest se dostal. I ačkoli pro přerušení zápisu 

předešlého dotčený Pavel Přický měl jest na hrdle trestán býti, však na prozbu jeho poníženau 

a manželky jeho, ta jest se mu milost stala, že jest při hrdle zachován, však na ten spůsob, aby 

hned po dnešní den všeho kraje rakovnického prazen byl, což jest učiniti připověděl.“ Milost 

dostal i podruhé, se stejnou podmínkou, což bylo v 16. století velmi neobvyklé. 

Pokud byla provinilci udělena milost, musel vždy slíbit, že se nebude nikomu mstít za 

příkoří, která mu byla způsobena při věznění a mučení. Většinou byl vypovězen z města a 

nesměl se k němu přiblížit víc, než na tři míle. Pokud by se tak stalo, a dopadli ho, byl by 

uvězněn a hrozil by mu původně vynesený ortel, což byla většinou ztráta života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 
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 Musím se i bez mučení přiznat, že jsem původně neměla velmi dlouho jasno v tom, o 

čem vlastně budu psát a jak budu svou práci koncipovat. Přemýšlela jsem o tématech, 

vyptávala se jiných studentů, o čem budou psát oni a zvažovala, co by mě bavilo a v čem 

bych se mohla „najít“. Nápady přicházely, leckteré návrhy se mi líbily, ale stále to nebylo to 

pravé. Na to proč tomu tak bylo, jsem přišla až v rakovnickém archivu. Otevírala jsem jednu 

knihu po druhé a zjišťovala jsem o svém rodném městě úžasné informace, o kterých jsem 

neměla ani tušení. Že tu po nějaký čas působil známý jezuita Koniáš, že koryto Rakovnického 

potoka bývalo úplně jinde, že u koupaliště je nádherný  starý židovský hřbitov, o kterém jsem 

neměla ani ponětí. A nejen to, také že jeden můj dědeček se narodil v roce 1910 jako 

nemanželské dítě a nikdo z nás to ani netušil. A že pradědeček se narodil praprababičce ve 

dvaapadesáti letech. Nejspíš to teď vypadá tak, že jsem trochu mimo téma, ale není tomu tak. 

 Se stejným nadšením a úžasem jsem pročítala Knihy černé královského města 

Rakovníka a Nejstarší kroniku, s úctou jsem opatrně obracela folia Knihy ortelů. A zjistila 

jsem přitom, že jsem jen takovým velmi malým „dělníkem historie“. Uvědomila jsem si, že 

pánové Winter, Renner a Levý museli mít v rukách snad tuny papírů a strávit dlouhé hodiny, 

měsíce a roky čtením starých kronik a listin. Kolik práce a času a informací je za jednou 

jedinou jejich knihou. A tak jsem pochopila, že je pro mě těžké napsat bakalářskou práci 

proto, že mi chybí jakýsi základ, nemám nastudovanou tu spoustu materiálů, kterou člověk 

potřebuje k tomu, aby dobrou práci mohl napsat. Proto jsem musela začít od Adama a 

nastudovat a popsat, jak vypadalo město jako celek. Nestačily jen jednotlivé soudní případy, 

jak jsem měla původně v úmyslu. Nelze se nad nimi zamyslet a pochopit, proč jedni lidé 

nějakým způsobem jednali a druzí určitým způsobem trestali, když neznáme vnější podmínky, 

za nichž se tak děje. Celkový obraz je nezbytný, pokud se chceme pokusit dívat očima 

tehdejší společnosti. I když zcela se nám to nikdy nemůže podařit, osoba badatele hraje vždy 

svou roli, je neodmyslitelná a vždy s sebou nese jistou dávku subjektivity.  

 Když však víme, že domy jsou dřevěné se šindelovými střechami, když nám dojde, jak 

těžko se hasí požár jen za pomoci rukou a džberů, bez požárních aut a proudů vody, pak 

můžeme i pochopit, proč je palič potrestán upálením. Pokud víme, že kůň tu není proto, aby si 

na něm někdo zajezdil, protože tak velí módní trend, ale že živí člověka,  pochopíme, proč 

oběsili zloděje, který ho ukradl. A s tímto pochopením se zcela změnila koncepce mé práce. 

Zamýšlela jsem projít rakovnické soudní případy 16. století, zjistit, jakých přečinů se lidé 

dopouštěli, kolik spáchali vražd či krádeží, zda bylo případů cizoložství a smilstva hodně či 
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málo… Moje představy o bakalářské práci byly na začátku někde na úrovni moderních 

statistik. 

 Všechno se změnilo s praxí. Očekávala jsem kupříkladu, že někde najdu počet 

obyvatel města v daném období. Nějaké „sčítání lidu“. Hledala jsem, ale nenašla. A to byla 

jen první překážka na cestě. Zjistila jsem, že spousta knih je ztracená a mnoho informací se již 

nikdy nedozvíme. A že sekundární literatura není bez chyb a nemohu se na ni vždycky 

spolehnout. Navíc texty jsou tendenční, podléhají době, v níž byly napsány. A já pro změnu 

podléhám v boji s archaismy. Čtu knihy Zikmunda Wintra, píši jako Zikmund Winter a nevím 

o tom. Neumím číst staré texty, na půl stránky potřebuji celý den. A konečně chápu, že cosi 

jako statistiku a porovnání soudních případů v kontextu českých zemí s jinými městy 

neudělám. Poměr soudních případů také nikdy neurčím… 

 Můžeme se však podívat na jednotlivé případy a obecnější souvislosti. A pak můžeme 

dokonce dělat nějaké závěry. Například že žháři byli trestáni velmi tvrdě, protože jejich činy 

zasáhly najednou mnoha lidem dlouhodobě do života. Na druhou stranu, kdo se chtěl někomu 

pomstít, chtěl ho ekonomicky zničit a ublížit, ten zapálil. Uhasit oheň nebylo zdaleka tak 

jednoduché jako dnes. Upálení děvečky, která nezaložila oheň úmyslně, mělo možná pro 

ostatní znamenat varování: „Dejte si pozor, ať nezapálíte. Zacházejte s ohněm opatrně.“  

 V raném novověku se setkáváme s jevem, který dnes vůbec neznáme. Tím jsou 

lupičské bandy v lesích. Měly pro své působení vynikající podmínky, jaké by dnes nikde 

nenašly. Tovaryši se mohli schovat v hlubokých hvozdech, kde si počíhali na osamělé jezdce 

či chodce. Do zapadlých krčem v malých vesnicích nebo na samotách, kde se scházeli, zavítal 

málokdy někdo cizí, kdo by je mohl prozradit. Nevýhodou bylo, jak vyplynulo z popsaných 

případů, že ti, kteří cestovali bez ozbrojeného doprovodu, byli chudí a podle toho také 

vypadala kořist. Tovaryši nepotřebovali svědky, proto většinou své oběti zavraždili. A 

vzhledem k výši kořisti to byly převážně vraždy „za pár grošů“. Proto členové tovaryšstev 

vylézali z lesů a  vydávali se i jinam, a to tam, kde mohla být kořist slušná a riziko dopadení 

pokud možno malé. To je důvod, proč byly tak často přepadány mlýny, které stávaly na 

samotě. Obecně můžeme říci, že se tito lupiči pohybovali na dost velkém území. V Knihách 

černých se dočteme, že chodili od Plzně do Slaného, od Unhoště k Berounu, z Křivoklátu 

k Žatci. Jejich svobodnému pohybu po relativně rozsáhlém území nahrávalo řídké osídlení. 

Zajímavé by bylo vědět, jaké typy lidí tvořily tyto bandy. Možná to byli stejní lidé, jako jsou 

ti, kteří dnes zabijí osmdesátiletou stařenku pro stokorunu. A mezi námi, projít se dnes po 

nočním Václavském náměstí je také dobrodružství.  
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 Snad ještě více prostoru k úvahám poskytují krádeže. Jak je možné, že tvrdé postihy 

neodradily zloděje od dalších krádeží? Byli to snad skutečně lidé, kteří živořili takovým 

způsobem, že neměli jinou volbu? Svědčí snad o tom to, že zatímco tovaryšstva se orientovala 

na peníze a věci cenné, kradli osamocení zloději jídlo, oblečení a předměty denní potřeby?  Je 

však také možné, že to, co my považujeme za téměř bezcenné, mělo pro naše předky zcela  

jinou hodnotu. V 16. století neexistovaly obchody s konfekcí a obuví, nebylo možné koupit si 

v obchodě sáček s moukou. Pokud se na věc podíváme optikou 16. století, najednou mají dva 

strychy obilí nebo suknice a kožich, respektive jejich dostupnost, zcela jinou hodnotu. 

Rozhořčení okradeného se pak jeví ve zcela jiném světle a tvrdé tresty jsou ospravedlnitelné. 

A to ještě nevíme, v jaké životní situaci se nacházeli ti, kteří vztáhli ruku po cizím majetku. 

V Knihách černých ani v kronikách se o tom nedočteme. I když i tato skutečnost má jistou 

vypovídací hodnotu. Říká něco v tom smyslu, že tito lidé byli pro společnost bezcenní a ta 

jako celek vůbec nezvažovala dnešní možnost „převýchovy“. Utracení jejich života pak 

neznamenalo nic. S tím koresponduje to, že omilostnění lidé pocházeli z vyšších a 

majetnějších vrstev, případně měli vlivné přímluvce. Zjevně šlo o lidi, kteří mohli případně 

uplatit soudce, ale zda se tak stávalo, to už dnes nezjistíme.  

 Cizoložství a určené tresty za něj ukazují postavení žen v tehdejší společnosti. Žena 

byla většinou trestána přísněji, i když v Rakovníku byly i případy opačné. To může souviset 

s tím, že zde vůbec nenajdeme nějaké otevřené projevy nepřátelství vůči ženám. Z vybraných 

případů v kapitole Cizoložství opět vyplývá, že milost dostali ti lépe situovaní, kupříkladu 

rakovnický tkadlec a mydlář. U případů, kde byli provinilci popraveni, není vůbec uvedeno, o 

jaké lidi šlo, můžeme tedy předpokládat, že opět nikomu nestáli za zaznamenání. Že bylo 

v 16. století zneužívání dětí čímsi naprosto odsouzeníhodným a nikoli běžným je zřejmé už 

jen ze způsobu zápisu jediného případu, který jsem našla.  

 To, že čím vyšší postavení, tím nižší, popřípadě žádný trest, platí i u nactiutrhání. 

Biřici byl za „slovní napadení“ navrhován trest smrti, lépe situovaný obyvatel města vyvázl 

s pokutou nebo krátkodobým uvězněním. To, že vyšší původ a větší majetek hraje skutečně 

významnou roli v soudnictví je očividné. Dalo se to ovšem předem čekat. V rakovnických 

Knihách černých nenajdeme jediný případ, kdy by bylo použito práva útrpného v případě 

movitějšího měšťana. Naopak nenajdeme případ udělení milosti někomu, kdo nemá vlivné 

přímluvce nebo je zcela bez prostředků.  

 Dle mého názoru hrály peníze i postavení roli velmi pravděpodobně ve sporech, jako 

bylo právo vařit pivo ve dvou domech pro Davida Píseckého a v případech podobných.  

 



 46 

  

 

Samozřejmě, že při těchto úvahách jsem i já ovlivněna dobou v níž žiji. Právě tak i výchovou, 

které se mi dostalo. Proto bych se ráda na úplný závěr věnovala Rennerově hodnocení doby 

16. století, které napsal v roce 1934. Renner označil období raného novověku jako dobu zlou 

a krutou. V roce 1934 byly pravda ještě daleko Hitlerovy mučírny a japonské továrny na smrt. 

Píše: „A páni při výslechu strašlivém jedí a pijí. Trneme nad tím. Chutná jim a zdá se, že 

přišli rádi na podívanou.108“ Opulentní hostiny příslušníků SS v areálech koncentračních 

táborů teprve ležely v budoucnosti. Možná, že z tohoto pohledu nebylo období raného 

novověku tak zlé a kruté. Možná, že nastavené tresty se zdály lidem spravedlivé. Poškození 

měli svou odplatu, jak tomu dnes mnohdy nebývá a zločinci si běhají po svobodě a vyhlížejí 

si další oběť. Dav měl své divadlo a  podívanou, která se mu líbila a jíž byl fascinován. Svědčí 

o tom dobové prameny i kresby. Žebráci a tuláci možná brali své postavení jako neměnné a 

byli s ním spokojeni. Třeba bychom zjistili, že násilně zemřelo méně lidí, než dnes na 

nebezpečných silnicích.  

 Když jsem poprvé četla Wintrova Rakovnického primátora a došla k příběhu Jiříka 

Vincence, odložila jsem knihu se slzami v očích. Zikmund Winter měl dar vtisknout 

postavám, které znal z výslechů, svědectví a účetních knih, podobu a emoce. Od historické 

skutečnosti se ve svém literárním díle neodchýlil ani o kousek. Jen přidal aktérům lidský 

rozměr, který v úředních spisech neměli. Čtení o těhotné družce, která na Jiříka čekala každý 

den v průchodu rakovnické radnice, přestože ji denně vyháněli a o poslední noci, v níž 

zmučený mrzák vzpomínal na matku, která ho měla ráda a připadal jí stejně krásný jako 

normální, zdravé dítě, je velmi skličující. Dojemný je popis Jiříkova ranního posledního 

vydechnutí a přímo děsivá je následná cesta káry s jeho tělem na rakovnickou Golgotu, kde 

byly konány exekuce i na zemřelých odsouzencích. Winter byl schopen vtisknout postavám 

duši a oživit je právě proto, že znal historii velmi dobře. Prostudoval spoustu materiálů a 

dokázal pochopit psychologické motivace lidského jednání. Dokázal si za daty a údaji 

představit jednotlivé osoby. Přestože je jeho jazyk archaický a díla mnohdy idealistická a 

prodchnutá jistým patosem, v Rakovníku udělal obrovský kus práce. Nechci přeceňovat jeho 

význam, jak to Rakovničtí dnes dělají. Mnozí z nich Wintra nekriticky obdivují a přivlastňují 

si ho, ačkoliv tu pouze žil a pracoval po dobu deseti let. Přeji si však umět podívat se stejně 

jako on přes hradbu velkých událostí na jednotlivého člověka a na jeho život.  

                                                 
108 J. R., Knihy černé, s. 62.  
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 Nedovolím si hodnotit období raného novověku a jeho soudnictví nějakým obecným 

závěrem, ani to dle mého názoru není třeba. Jsem si vědoma toho, že člověk s trochu jiným 

nazíráním světa a jinými zkušenostmi, než jaké mám já, ho uvidí jinak. Tak jako já dnes 

vidím jinak hodnocení pánů Rennera, Wintra či Levého a nechce se mi s nimi souhlasit, 

přestože si jejich práce hluboce vážím a obdivuji ji. Ale můžeme se podívat na jednotlivé 

soudní případy a zamyslet se nad lidmi, kteří zmíněné příběhy žili. Přemýšlet o tom, co je 

vedlo k jejich jednání. Pokusit se zjistit, zda měli jinou možnost volby. Jak jsem zmínila na 

začátku, můžeme se pokusit poskládat kamínky do mozaiky a složit co nejlepší obraz doby. 

Tak, abychom ji pochopili a nemuseli se ptát „jak mohli lidé vydržet v takovémhle vězení“…  
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