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Výzkum hrdelního soudnictví, pojatý jako součást sociálních dějin, má v české 

historiografii tradici od konce 70. let minulého století. Přestože za tuto dobu vzniklo 

už několik desítek studií, usilujících zejména o postižení struktury kriminality a 

fungování soudů v především poddanských městech, stále zbývá dost 

nezpracovaného materiálu. Je proto potěšitelné, že tento směr bádání - v posledních 

letech metodologicky obohacen historickou antropologií a mikrohistorií - přitahuje 

pozornost dalších kandidátů oboru. 

Petr Šmíd se ve své práci rozhodl prozkoumat kriminalitu na panství Náchod 

mezi lety 1513-1618. V úvodních kapitolách autor prokazuje obeznámenost se 

základními pracemi k tématu a uvědomuje si i nutnost metodologického zakotvení 

práce; zde se hlásí ke kombinaci klasického přístupu vytyčeného v polovině 80. let 

Jaroslavem Pánkem s mikrohistorií a historickou antropologií. Následuje kritické 

zhodnocení všech dostupných pramenů, k nimž autor přistupuje se sympatickou 

obezřelostí. Další kapitoly jsou věnovány nejprve obecnému pojednání o fungování 

hrdelního soudnictví v předbělohorských Čechách, posléze pak přímo náchodskému 

hrdelnímu soudu. Vlastnímu rozboru soudní agendy předchází teritoriální 

vymezení působení soudu a stručné zhodnocení postavení Náchoda v regionu, 

nejrozsáhlejší jsou poslední dvě kapitoly popisující strukturu trestných činů 

projednávaných před náchodským tribunálem. V krátkém závěru autor formuluje tři 

- podle jeho mínění zásadní otázky - na něž se snaží podat takovou odpověď, jež by 

mohla sloužit jako inspirativní hypotéza pro další výzkum. Práci doplňuje 

standardní poznámkový aparát a seznam literatury a vydaných i nevydaných 

pramenů. 



Proti koncepci práce nelze mít výhrad, k obsahové stránce je možno říct, že 

autor se očividně seznámil se závěry literatury, které následně samostatně a poučeně 

aplikoval na zkoumaný archivní materiál. Při práci s prameny se přitom mohl opřít a 

navázat na své dva zkušenější předchůdce: jako první se agendě náchodského soudu 

v 16. století věnoval ve svých Dějinách Náchoda vydaných již koncem 19. století Jan 

Karel Hraše,l před deseti lety pak náchodský archivář Jan Čížek publikoval rozbor 

hrdelních případů včetně jejich regest.2 Jistě není na závadu doplnit či nově uchopit 

téma již jednou zpracované, jen je škoda, že se p. Šmíd nerozhodl věnovat větší 

pozornost problematice, jíž jeho předchůdci spíše pomíjeli - mám na mysli delikty 

projednávané před soudem v civilním řízení Ikap. 8, s. 26-301. Týká se to především 

sporů o čest, které dnes zejména zahraniční autoři (mj. i autorem citovaný R. van 

Dulmen) považují za velmi vhodný materiál k poznání mentality i každodenního 

života raně novověkého člověka. 

Jakkoliv se jedná o práci solidně zvládnutou, přesto bych si dovolil vznést 

několik připomínek či polemických námitek. První se týká formulace v úvodu práce, 

kde se autor poněkud zkratkovitě a nepříliš šťastně vypořádává s dosavadním 

bádáním 1 s. 4/. Není např. úplně jasné, proč si za mezník, kdy " dostává historické 

bádání 10 hrdelním soudnictví 1 nový tvar" autor vybírá rok 1948. Jaroslav Pánek se 

svým pojetím studia hrdelního soudnictví coby součásti sociálních dějin (autor by ho 

tedy zřejmě mohl považoval za jednoho z badatelů, kteří " seriózně zkoumají fenomén 

hrdel11lno soudnictví") vystupuje až po polovině 70. let. Možná se autor domnívá, že 

právě po roce 1948 se rozbujelo " badatelské úsilí marxistických historiků, kteří 

zpracovávali ponejvíce normativní historické prameny" a Dulmenovo pojetí kriminality 

"sahá daleko za jejich obzory." Není úplně jasné, zda si autor uvědomuje, že tradice 

bádání v oboru právních dějin sahá již daleko před rok 1948 a zdaleka přitom nejde 

jen o studie historiků marxistických. Ostatně i studie založené na rozboru 

normativních pramenů mohou posloužit řadou cenných poznatků i historikovi 

pohlížejícímu na hrdelní soudnictví ze zcela jiného úhlu (počítá autor mezi omezené 

I HRAŠE, J. K. Dějiny Náchoda. Náchod 1895. 
2 ČíŽEK, J. Hrdelní soudnictví města Náchoda v 16. století, Stopami dějin Náchodska 4/1998, s. 9-52. 



marxistické historiky zpracovávající normativní prameny např. Karla Malého, autora 

zásadních prací o jnejenj trestním právu v raném novověku?). 

Další - dle mého soudu značně problematickou - pasáž najdeme v závěru 

práce: "Pnmí závažnou otázkou je zda-li v předbělollOrské době existovala diferenciace 

udílených trestů v různých regionech českého království. Myslím, že se samozřejmě nabízí 

možnost, že dokud nebyl systém plně unifikován, hrozilo nebezpečí, že stejný čin bude 

posuzován na dvou panstvích rozdílně. Vzhledem k tomu, že všechny městské rady se držely 

zhruba stejných právních příruček a navíc velmi často využívali možnost udělit trest smrti, 

můžeme říci, že i před rokem 1618 byl trestné činy posuzovány shodně na celém území Čech." 

j s. 59 j. Nejde ani tak o to, zda stejný čin byl či nebyl u různých vrchnostenských 

soudů posuzován rozdílně (autorova domněnka by se přitom snadno dala 

problematizovat). Zaráží mne především, že autor v závěru práce přichází 

s podobným tvrzením, aniž by si v úvodu odpověď na tuto otázku vytknul jako 

jeden z cílů práce. Ani nikde jinde v celé své práci nečiní žádnou důkladnou 

komparaci trestů udílených v dané době u různých vrchnostenských soudů. Na 

několika místech sice provádí srovnání náchodských případů s případy z několika 

málo dalších smolných knih (Solnice, Smidary), z toho ovšem nelze vyvozovat 

závěry platné pro celou zemi (navíc když se srovnávané rozsudky z větší části 

nekryjí chronologicky). 

Problematická je i další otázka formulovaná v závěru, a sice možnost 

odsouzenců odvolat se k pražskému apelačnímu soudu již v prvních letech po jeho 

zřízení roku 1548. Na základě několika náchodských odvolání z let 1555-1579 

vyslovuje autor domněnku, že tato možnost sice existovala, ale" ne každý ovšem o této 

možnosti věděl a tak jen ti, kteří s ní byli obeznámeni, ji využili" j s. 59-60 j. Úvaha je to 

možná logická, nicméně naprosto zcestná. Povinnost vrchnostenských soudů 

umožnit poddaným odvolání k apelačnímu soudu přichází až po vydání císařského 

reskriptu roku 1677.3 Jistě se již třeba i o století dříve mohly najít soudy Gako např. v 

Náchodě), které odvolání umožňovaly - toto ale zcela záviselo na vůli vrchnosti, 

nikoliv na právním povědomí obviněných. 

3 Podrobně viz KRÁL, L. Zřízení, pravomoc a působení apelačního soudu v době předbělohorské. Diplomová 
práce, PF UK, 2004. 



Přes výše uvedené znovu opakuji, že po odborné stránce se jedná o práci 

přijatelnou. Z hlediska požadavků na jazykovou správnost však autor podal výkon 

zcela katastrofální. Vedle určitých stylistických neobratností (např. "baUk 

kriminalizovaných činů" / s. 4, pozn. 2/ , "spíše šlo o člověka, ktenj měl tmalé potíže 

spravovat se normami tehdejší společnosti" / s. 42/) obsahuje práce obrovské množství 

překlepů, z nichž některé působí komicky (např. "poslední dva trestné činy, které jsme 

defilovali jako zločiny proti pozemkové vrchnosti" / s. 44/), další tuto odbornou práci 

přibližují spíše tvorbě surrealistických básníků (" Vrchnost se zabývala především 

trestnými činy, které byly Podolské nábřeží 157, Praha v rozporu s jejími zájmy." / s. 17-

18/). Zajímalo by mne, jak by se při čtení této práce tvářil lounský archivář Bohumír 

Roedl, jehož jméno zde ani jednou není uvedeno správně (Bohumír Riedl/s. 13/, 

v následujících třech případech pak Bohumil Roedl / s. 13, pozn. 29, s. 20, pozn. 29, s. 

64/). 

Jestliže otázku překlepů lehce vyřeší jedno či dvě přečtení textu před 

odevzdáním, stále zde zůstane problém pravopisných chyb, který na práci p. Šmída 

doléhá opravdu tíživě. Pouze na posledních šesti stranách se jejich počet blíží 

dvaceti, celkově pak počet chyb dozajista překonává počet stran celé práce. Drtivou 

část z nich je možno přičíst na vrub dvěma věcem: autor především naprosto 

ignoruje pravidlo zvané shoda přísudku s podmětem (nemá smysl činit přesný výčet, 

minimálně jedna chyba tohoto druhu se vyskytuje takřka na každé straně), zadruhé 

autor dosti svévolně nakládá s interpunkcí (někde se čárek nedostává, někde jich je 

naopak moc - příklady je opět možno nalézt na každé druhé straně). Najdeme i 

hrubky typu" sbil jednoho žida" / s. 53/ nebo" sbz71ání z panství" / s. 43/, ty jsou však 

spíše výjimkou. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci stupněm velmi dobře. 

V Praze 6. září 2009 
/ 

/ PhDr. Jan Šimek 
:/ 


