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Úvod 
 
 
 
 
V této práci bych se rád zabýval dohledem na pořádek v raněnovověkých pražských městech. 
Zaměřuji se tak na městské úředníky pražských měst (tj. královských měst) v období 16. - 17. 
století. Toto téma jsem si vybral proto, že mě zajímalo, jak vypadal „předmoderní policista“. 
Záhy jsem si uvědomil, že „policie“ před tereziánskými a josefínskými reformami z 18. století 
byla úplně jiná než ta dnešní. Navíc jsem zjistil, že se české dějepisectví, na rozdíl od 
německého nebo francouzského, příliš nezabývá touto „předmoderní policií“. Zaměřuje se 
spíše na období reforem z 18. století a pak na následující období, tj. na dobu, kdy vznikla a 
vyvíjela se moderní policie. Proto cílem této práce je představit „předmoderní policii“, 
potažmo ukázat, že policie, jakou známe dnes se liší od té raněnovověké. Touto prací bych 
chtěl také poukázat na určitou „mezeru“ v českém dějepisectví, které tomuto tématu, dle 
mého názoru, nevěnuje dostatečnou pozornost. 
V mé práci zaujímají stěžejní místo díla Napoliho, Maršana, Roubíka, Hledíkové-Janáka-
Dobeše, Wintra a dalších. Tyto práce jsou velmi cenné, avšak mají jistá omezení. U 
francouzského autora Paola Napoliho bych jisté omezení viděl v tom, že ačkoli provádí určitá 
porovnání s Německem, zabývá se především francouzským prostředím. Robert Maršan a 
František Roubík většinou pracují s normativními prameny (například s instrukcemi), které 
nám přímo neukazují, zda byl daný dokument dodržován, a to jak za strany poddaných, tak ze 
strany úředníků. Nicméně vzhledem k tomu, že se v tomto období normativní dokumenty 
neustále opakovaly a doplňovaly, dalo by se říct, že nebyly příliš dodržovány. Zásadním 
omezením v díle Zikmunda Wintra je neupřesnění toho, kdo mohl být v oné době považován 
za „policistu“. Autor se vůbec nepozastavuje nad samotným pojmem „policie“ (ať už 
v jakékoli formě) a od samého začátku se zabývá městským rychtářem a jeho pomocníky, 
přičemž rychtáře považuje za jakéhosi náčelníka městské policie.  
Důležitou součástí této práce jsou také dva patenty. Patent z 25. ledna 1587 (Praha) – „Rudolf 
II. obnovuje policejní řád“, patent z 29. listopadu 1696 (Praha) – „Místodržící království 
Českého vydávají policejní řád pro města pražská“. Vzhledem k tomu, že to jsou normativní 
prameny, stejně jako instrukce, o kterých pojednávají Maršan s Roubíkem, platí u nich stejná 
omezení (viz výše). Nicméně se dají pokládat za praktickou ukázku toho, kdo měl na starost 
pořádkovou službu ve městě, a mohl tak být považován za předchůdce moderní policie, 
jakému nebezpečí čelily městské rady a jakým způsobem se měly vypořádat s přestupníky. Při 
citování úryvků z ustanovení těchto patentů jsem se řídil pravidly, která uvádí Josef Vintr.1 
V této práci se tedy nejdříve zabývám pojmem „policie“, to znamená jeho různými podobami 
a významy, spolu s jeho vývojem. To mi umožňuje pochopit, kdo nebo co bylo považováno 
za „policii“. Poté se zaměřuji na městskou samosprávu, díky čemuž se snažím nejen 
porozumět fungování správy pražských měst, ale také se snažím vypozorovat, kdo měl na 
starost pořádkovou službu ve městě, a mohl tak být považován za jakéhosi předchůdce 
moderních policistů. V další části pak popisuji různé podoby pořádkových orgánů od 
středověku do 18. století., s důrazem na období raného novověku. Druhou kapitolu věnuji 
rozboru dvou patentů, kde se názorně snažím ukázat, kdo představoval pořádkovou službu 
v pražských městech. 

                                                 
1 VINTR, Josef. Zásady transkripce českých textů z barokní doby. Listy filologické, roč. 121. 1998. s. 341-346. 
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I. Úvahy o „policii“ 
 

1) Vývoj pojmu „policie“ 
 
Pro české dějepisectví je příznačná určitá chudost, co se týče dějin policie obecně, a dějin 
„předmoderní policie“ obzvlášť. Na rozdíl od Francie nebo Německa se v našem prostředí 
příliš nesetkáme s pracemi zabývajícími se pojmem „policie“ (tj. jeho různými významy a 
podobami) v období raného novověku. Proto se můžeme pouze domnívat, že významy pojmu 
„policie“ užívané v českých dobových textech se nebudou příliš odlišovat od významů 
v němčině, která koneckonců byla po vydání Obnoveného zřízení zemského2 v roce 1627 
druhým úředním jazykem v českých zemích. Podle Himla je dokonce dost pravděpodobné, že 
pojem „policie“ přešel z němčiny do češtiny.3  
Jak ukazuje Napoli4 slovo policie pochází z latinského politia a znamená nařízení, správu a 
dobrý řád obce („règlement, gouvernement et bon ordre d´une cité“). Ačkoli se tyto dva 
pojmy (policie/politika) překrývají, je možné mezi nimi spatřit určitý rozdíl. Dle Napoliho5 je 
politika především uměním, „techné“6 aplikovatelnou na lidskou společnost. Naopak k policii 
se váže určitá operační schopnost.  
Podle Loeninga 7  vznikla forma slova policie smísením výrazu politesse (zdvořilost, 
uhlazenost) se starou politia, a to ve francouzských městech, což je dáno tím, že právě ve 
městě docházelo k intenzivnější správní činnosti. Z městského prostředí se pak tento výraz 
dostal do legislativy (což je patrné z nařízení francouzských králů z 15. století). Tento pojem, 
který neměl pevné vymezení, se přizpůsoboval a rostl s rozvojem působnosti veřejné moci. 
Je tedy zřejmé, že význam slova policie prodělal v průběhu staletí mnoho změn. Od 
středověku do 17. století, výraz „policie“ jednak označuje materiální skutečnost každodenních 
potřeb (město se totiž postupně stávalo privilegovaným centrem společenského života), 
jednak je synonymem pro vedení a řízení království (což je patrné z legislativního jazyka od 
15. století).8  
Podle Maršana9 znamená slovo „policie“ v raném novověku na jedné straně „veřejný řád, 
soužití obyvatelstva“, na druhé straně také činnost veřejné moci k jeho docílení. To ostatně 
potvrzuje i Napoli, podle kterého německé slovo „Policey“ (pocházející z kancléřství 
Burgundského království) označuje jak stav dobrého řádu určitého společenství, tak i 
normativní praktiku nastolující tento řád.10 „Policey“ tak zahrnuje dva aspekty: statický a 

                                                 
2 Obnovené zřízení zemské (1627) je svým způsobem ústava, která přinesla zásadní změny v oblastí zemského 
práva, soudnictví, správy, majetkového i trestního práva. Více o Obnoveném zřízení zemském v MALÝ, Karel, 
SIVÁK, Florian. Dějiny státu a práva v Československu, I. díl (do roku 1918). Praha, 1988. s. 256-260. 
3 HIML, Pavel. Agentury osvícenského blaha. "Francouzské" souvislosti reforem policie v habsburské monarchii 
v druhé polovině 18. století (I. část). In LORMAN, Jaroslav, TINKOVÁ, Daniela. Post tenebras spero lucem : 
Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Casablanca – Praha, 2009. s. 56-57. 
4 NAPOLI, Paolo. 8aissance de la police moderne : Pouvoir, normes, société. Paris, 2003. s. 20.  
5 NAPOLI. 8aissance. s. 21. 
6 „Technika (z řec. techné, způsobilost, zručnost, řemeslo, umění), naučená dovednost, zaměřená k praktickým 
účelům“. SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů. Praha, 2004. s. 369. 
7
 LOENING, Edgar. Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 2. vyd. Jena, 1898. Polizei. v MARŠAN, Robert. 

Dějiny policejní organisace rakouské, díl I., část I. Praha, 1904. Úvod, s. 15. 
8 NAPOLI. 8aissance. s. 38. 
9 MARŠAN, Robert. Dějiny policejní organisace rakouské, díl I., část I. : Zeměpanská policejní organisace 
v Rakousích v době před velkými reformami. Praha, 1904. Úvod, s. 15. 
10 NAPOLI. 8aissance. s. 25. 
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dynamický.11 Řád jako podmínka - Erhaltung guter Policey12 (udržení dobré policie) a řád 
jako zřízení autority – Policey Aufrichtung (zřízení policie). 
V Německé říši se tedy můžeme od dob renesance setkat se slovem „policie“ v různých 
podobách (zejména ve formě „Policey“, „Polizey“, ale také „Polizei“). Ke všeobecnému 
rozšíření však došlo až roku 1530, kdy začala éra německých policejních řádů. 13  Tyto 
policejní řády jsou jakési zákonné předpisy, které podle Loeninga mají nastolit větší pořádek 
a bezpečnost v zemi, zabraňovat nemravnostem, omezovat přepych a povznést blahobyt 
země.14 Obsah policejního řádu tak byl obsahem tehdejší zeměpanské péče o veřejné blaho. 
V českém prostředí se s takovýmito nařízeními setkáme především ve městech. 15  Trochu 
jiného rázu jsou Řády selské a instrukce hospodářské od Josefa Kalouska. Ty se týkají 
venkovského prostředí, a kladou důraz zejména na poddanské povinnosti a hospodaření.  
V raném novověku tedy označovalo slovo policie vše, co souviselo s veřejnou péčí o blaho 
obyvatelstva – jednalo se o činnost zeměpanské moci, která se zaměřovala nejen na ochranu 
osoby a majetku poddaného, ale také na jeho hospodářské zájmy.16 Pojem policie se tak kryl 
s tím, co dnes nazýváme „vnitřní správa“. Podle Loeninga slovo policie nabylo tohoto 
významu díky Delamarovi, který „policii“ na začátku 18. století ve svém Traité de la police 
přesně (vědecky) vymezil.17 Tento pařížský komisař totiž na začátku 18. století vymezil 3 
významy pro slovo „policie“18: 

- „gouvernement général des Etats“ = obecná forma vlády států (monarchie, 
aristokracie, demokracie) 

- „gouvernement de chaque Etat en particulier“ = specifická forma vlády každého státu 
(občanská policie, vojenská policie, církevní policie) 

- „ordre public de chaque ville“ = veřejný pořádek každého města 
 
Od poloviny 18. století vznikala v Německu bohatá literatura o „policejní 
vědě“ (Polizeiwissenschaft), kterou Napoli považuje jednak za jakousi všeobecnou metodu 
řízení, resp. program úplného zasahování do populace a teritoria prostřednictvím různých 
nařízení, jednak za určitý pozitivní pořádek se specifickými normativními předměty, které se 
týkají bezpečného a prosperujícího života (Sicherheit a Wohlfahrt).19 „Policejní věda“ tak 
přinesla různá vymezení pojmu „policie“, která si jsou ale podobná tím, že obsahují úvahu o 
tom, jak má vládnoucí moc jednat, aby to bylo k co největšímu užitku pro blaho občanů.20  
Hlavními představiteli této „policejní vědy“ byli Josef von Sonnenfels a Johann Heinrich 
Gottlob von Justi. A právě Justi interpretuje pojem „policie“ třemi způsoby21: 

                                                 
11 NAPOLI. 8aissance. s. 26. 
12 Úvahy o „gute Policey“ (dobrá policie, dobrý politický řád) byly započaty v 16. století, tj. v době, kdy taková 
díla, jako např. Aristotelova Politika byla cennými prameny umožňující uvažovat o řádu a jeho udržování 
v domácích a teritoriálních společenstvích. NAPOLI. 8aissance. s. 253. 
13 Asi nejvýznamnější je říšský policejní řád z roku 1530: der Römisch Kayserlichen Mayestät Ordnung und 
Reformation guter Polizey im Heiligen Römischen Reich. MARŠAN. Dějiny I. s. 16. 
14 LOENING. Handwörterbuch. v MARŠAN. Dějiny I. s. 16. 
15 Příkladem může být policejní instrukce pro královské hejtmany pražských měst z 30. dubna 1685, která se 
zmiňuje o „policii“: „Dekret p. hejtmanu staroměstskému, aby se magistrat vedle mající instructi choval, též 
z strany (…) politiae (…).“ ROUBÍK, František. Počátky policejního ředitelství v Praze. Praha, 1926. Policejní 
organisace v Čechách před r. 1785, s. 155-158. 
Příkladem také mohou být policejní řády pro pražská města (viz kapitola II.); v nich se však se slovem 
„policie“ nesetkáme. 
16 ROUBÍK. Počátky. s. 9. 
17 LOENING. Handwörterbuch. v MARŠAN. Dějiny I. s. 19. 
18 NAPOLI. 8aissance. s. 8. 
19 NAPOLI. 8aissance. s. 266. 
20 HIML. Agentury. In LORMAN, TINKOVÁ. Post tenebras. s. 58. 
21 NAPOLI. 8aissance. s. 272. 
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- v širším smyslu označuje „policie“ „zákony a instituce státu, které mají za cíl zvýšit 
statky a vnitřní moc“; 

- v užším smyslu odpovídá „policie“ „zákonům a řádům, které byly použity vládou, aby 
byl zajištěn řád a pořádek občanského života, jakož i vysoká úroveň živobytí a 
soudržnost zájmů mezi každou rodinou a celým společenstvím“; 

- v ještě užším významu označuje slovo „policie“ „čistotu, výzdobu a pořádek města, 
dohled nad řemesly, potravinami, váhami a mírami, předcházením nehod“. 

 
Za zmínku stojí, že německé slovo „Policey“ a například francouzská „police“ neznamenají 
v polovině 18. století totéž. Francouzská Encyclopédie totiž definuje policii jako „umění 
poskytnout obyvatelům města pohodlný a klidný život“, zatímco německý Zedlerův 
Universal - Lexicon zdůrazňuje spojitost mezi „prosperitou státu“ a „klidem a 
mírem“ poddaných.22 
Nakonec bych se ještě rád vrátil k německému výrazu „gute Policey“, abych stručně shrnul 
vývoj tohoto pojmu do 19. století. Jak již bylo řečeno, výraz „gute Policey“ znamenal v raném 
novověku „dobrá policie, dobrý politický řád“. Na konci 17. století však „gute 
Policey“ postupně ztrácí tento smysl a v 18. století, kdy dochází k odlišení trestně právní 
oblasti od oblasti policejní (dle Napoliho dosáhla policie své autonomie především díky 
legislativní aktivitě, která v tomto období již nebyla závislá na tradičním právu, založeným na 
„starém dobrém řádu“ („bon ordre ancien“)23 , je tento pojem čím dál více ztotožňován 
s ideou jakési vnitřní správy (Verwaltung). „Gute Policey“, jakožto „vnitřní správa“, pak v 19. 
století nabude smyslu exekutivního aparátu vládní vůle. 

                                                 
22 NAPOLI. 8aissance. s. 272. 
23 NAPOLI. 8aissance. s. 254-255. 
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2) Vývoj městské samosprávy 
 
Po úvahách o pojmu „policie“ bych se rád zabýval městskou samosprávou v českých zemích 
a především v pražských městech v období raného novověku (16.-17. století). K lepšímu 
pochopení vývoje městských orgánů se však také zmíním o období středověku (kdy vznikala 
města a jejich orgány) a konci raného novověku (tj. 18. století, kdy dochází k reformám v 
zemské i městské správě). Městskou samosprávu jsem si vybral proto, že – jak je patrno 
z předchozí části – vývoj „policie“ je přímo spjat s vývojem zemské, resp. městské správy. 
Policejní péče byla totiž součástí politické správy. 
 
V českých zemích docházelo ve 13. století k formování měst, ve kterých vznikala nová 
společenská vrstva. Tato města začala tvořit nejen specifickou hospodářskou jednotku, ale 
také jednotku právní a politickou s vnitřní samosprávou. Podle Vojtíška se středověká města 
dají definovat jako „samosprávná střediska, opevněná hradbami a nadaná výsadami – výsady 
zajišťovaly míru práv, a zvláště prospěchy trhu, obchodu a řemesel, hradby všechny ty 
hodnoty chránily a činily z měst vojenské pevnosti ve službách pána města.“24 
Základy městského práva jsou však cizího původu. Dostaly se totiž na naše území ve formě 
obyčejových norem, díky cizím kupcům, kteří se jimi řídili jako svým osobním právem. Jejich 
důležitou složkou bylo právo zvláštní samosprávy v osobě rychtáře. Je tedy zřejmé, že cizí 
kolonizace měla velký podíl při vzniku právních měst. 
Podle dvou souborů městských práv (Sachsenspiegel a Schwabenspiegel) tvořila naše města 
dva základní právní okruhy, a to severoněmecký (magdeburský) a jihoněmecký 
(norimberský). 25  Tyto dva okruhy se lišily především v soudnictví. Ve 14. století se 
jihoněmecký právní okruh rozdělil na 4 menší domácí okruhy práv (pražský, brněnský, 
jihlavský a znojemský). Tyto domácí okruhy se pak členily podle vrchnostenské příslušnosti 
měst nebo krajového vztahu, na jehož základě vznikaly stolice nižšího řádu. Díky vzniku 
domácích stolic nebylo již třeba hledat poučení v zahraničí. Je nutné podotknout, že při svém 
založení získávala města nejen základní právní příslušnost, ale byla jim také určena jakási 
vzorová města26, ke kterým se měla v nejasných případech obracet pro poučení. 
 
Správu (královského) města27 tvořily dva prvky: královský a samosprávný.28 Panovník (pán 
města) míval v každém městě svého zástupce, rychtáře29. Rychtářem býval lokátor (v případě 
nově vysazovaných měst) nebo osoba, která ve městě měla podobnou právně organizující roli 
(u ostatních měst). Na post rychtáře dosazoval panovník své zástupce pronájmem rychty. 
Tento pronájem byl časově určený, doživotní nebo dědičný. Rychtář byl odpovědný za mír a 

                                                 
24 VOJTÍŠEK, Václav. Výbor rozprav a studií. Praha, 1953. Z právních dějin československých měst, s. 427.  
25 Hranici mezi těmito dvěma okruhy původně tvořila linie Chomutov-Louny-Slaný-Malá Strana-Kolín-Kouřim-
Polička-Olomouc. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan, DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od 
počátků státu po současnost. Praha, 2007. s. 203-204. 
26  Domácími stolicemi pro severoněmecký okruh byla města Litoměřice, Opava a Olomouc; pro okruh 
jihoněmecký to byla města Staré Město pražské, Brno a Jihlava. HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny 
správy. s. 204. 
27 V následujících stránkách budu psát pouze o královských městech. Pro přesnost bych rád poznamenal, že 
města se rozdělovala do dvou skupin: na města královská (svobodná) – tato města měla za svého pána krále, a na 
města poddanská – ta měla za pána například biskupa, klášter nebo světské feudály. MALÝ, Karel, SIVÁK, 
Florian. Dějiny státu a práva v Československu, I. díl (do roku 1918). Praha, 1988. s. 62. 
28 HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. Kapitola 10. Městská správa, s. 202-228. 
29 O vývoji úřadu rychtáře viz HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. Kapitola 10. Městská správa, s. 
202-228. 
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pořádek ve městě. Z tohoto důvodu měl na starost soudnictví30, z něhož odváděl pánu města 
pokuty, ze kterých si ponechával určitý podíl. 
Již v počátcích městského soudnictví se projevoval i samosprávný prvek ve městech. 
Panovník totiž umožnil měšťanům, aby prostřednictvím svých vlastních orgánů vyřizovali 
různá provinění (vyjma hrdelních zločinů). A tak se u městského soudu ustavil sbor 
přísežných31. Tento orgán volený měšťany a potvrzovaný králem měl na starost nejen soudní 
úlohy (přísežní byli většinou úředními svědky při nesporném řízení, zejména při majetkových 
převodech), ale také řízení všech vnitřních záležitostí, které vznikaly městské komunitě (jenž 
byla zpočátku tvořena zejména bohatými kupeckými vrstvami). 
Ze sboru přísežných postupně od 13.-14. století vznikala městská rada32 . Tato rada byla 
volena (většinou na jeden rok) patriciátem (resp. obcí) a potvrzována králem (resp. 
podkomořím). V předsednictví se konšelé střídali – předsedající konšel se nazýval purkmistr33 
a délka jeho funkčního období závisela na počtu konšelů34. Konšelé se scházeli k pravidelným 
neveřejným ranním schůzkám (maniloquia), při kterých vyřizovali záležitosti týkající se 
řízení veškerého městského života (přijímaní měšťanů, výkon veřejné a policejní správy, 
řízení městského hospodářství, důchodů a jmění a nakonec i soudnictví).  
Městská rada tak měla mimo jiné na starost úpravu řemeslnické činnosti (například 
povolování řemesel ve městě a dohled nad jakostí jejich výrobků). Mistři řemesel skládali 
radě přísahu a někteří z nich byli radou vybíráni jako mistři odpovědní za úroveň a chod 
určitého řemesla. Ve 14. století se začaly formovat cechy35, které původně měly podpůrný a 
společenský charakter. Postupně na tyto cechy přecházela volba přísežných mistrů, avšak do 
husitství cechy ještě nijak zásadně nepřevzaly úpravu řemeslnické činnosti a řemesla ještě 
zůstala v přímé kompetenci městské rady. 
Dalším samosprávným orgánem měst byla městská obec36, která vznikla na konci 14. století. 
Tato městská obec byla do začátku 15. století jakýmsi poradním orgánem městské rady 
(zejména ve věcech obecních financí). V období husitství se její kompetence rozšířily (v 
oblasti politiky, náboženství, diplomacie, městské správy atd.), a od tohoto období sloužila 
jako kontrolní orgán a určitý mocenský protipól městské rady. Největší moci pravděpodobně 
dosáhla v době jagellonské.37  Městská obec zahrnovala pouze plnoprávné měšťany (resp. 
usedlé měšťany, kteří provozovali obchod nebo řemeslo, ti neusedlí – tzv. obyvatelé - byli jen 
pod městskou ochranou), přičemž jednání městské rady se většinou účastnili pouze zástupci 
městské obce, tzv. obecní starší. Ti byli vybírání přímo členy obce nebo také městskou radou, 
která si vybrala z kandidátů navržených obcí. Počet obecních radních vždy přesahoval počet 
konšelů. 
Ve městě však všichni nepodléhali městské správě. Mezi skupiny obyvatel se zvláštním 
postavením patřili například židé.38  Ti byli vyňati z městského práva na základě zvláštní 
královské ochrany.39 Židovské obce tak měly svoji vlastní správu a soud (nepodléhaly tedy 
soudnictví městského rychtáře), které byly vedené židovským rychtářem a židovskými 
                                                 
30 Rychtář byl hlavní osobou u všech typů městských soudů (zahájený soud, zavitý soud, mimořádný soud, denní 
soud atd.). HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 206. 
31 HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 206-207. 
32 O vývoji městské rady viz HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. Kapitola 10., s. 202-228. 
33 První purkmistr v roce se nazýval primas nebo primátor. HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 
215. 
34 V pražských městech jich bývalo 18. HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 215. 
35 O vývoji cechů viz HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. Kapitola 10., s. 202-228. 
36 O vývoji městské obce viz HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. Kapitola 10., s. 202-228. 
37 Více o městské obci v MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526), díl 3. Města. Praha, 
2002. Kapitola 1. Velká obec a demokratizační tendence. s. 47-66. 
38 O vývoji židovských obcí viz HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. Kapitola 10., s. 202-228. 
39  Postavení židů poprvé upravilo privilegium Přemysla II. z roku 1254 (pro Staré Město pražské). 
HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 211. 
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staršími. Podléhaly přímo královské komoře. Král s jeho úřady vykonával vyšší soudnictví 
nad židy, měl také právo jmenovat židovské správce v královských městech. 
Ani duchovenstvo žijící ve městech a jeho služebnictvo nepodléhalo městské správě. 
Služebníci či poddaní městských klášterů, žijící na území města, totiž patřili pod 
vrchnostenskou správu svého klášterního pána. Větší celky se pod klášterní správou v 15. 
století vyvinuly v tzv. zvláštní místní práva (též „postranní práva“)40. 
Uvnitř Starého Města pražského měla vlastní samosprávu také univerzita41 , jejíž členové 
(profesoři i žáci) podléhali pouze orgánům univerzity. Nejvyšším představitelem univerzity 
byl rektor, kterého volili zástupci čtyř univerzitních národů původně na jeden rok, poté na půl 
roku. Pomocným orgánem rektora byla univerzitní rada, která se skládala ze dvou zástupců 
každého národa - pouze mistrů.42 Fakulty měly svou vlastní disciplinární pravomoc, vydávaly 
svá statuta a samy udělovaly grady. Koleje mistrů měly společné hospodářství pod vedením 
voleného probošta, studentské koleje pak pod vedením direktora. 
 
V průběhu husitství se města zbavovala své závislosti na panovníkovi, rozvíjela svou 
samosprávu a na sněmech se začala prezentovat jako nový (rovnocenný) stav. 
Od období husitství docházelo k trvalému poklesu významu rychtáře. Ten v průběhu 15. a 16. 
století ve všech městech podléhal radě, která převzala rychtu a rychtáře sama jmenovala. 
Z rychtáře se tak stal výkonný orgán rady pro pořádkovou a policejní službu ve městě.43 
Taktéž soudnictví přešlo ve městech z úřadu rychtáře na radu. Rychtáři zůstaly jen některé 
úkoly při výsleších v trestním soudnictví. Díky rozvoji městské administrativy se důležitou 
osobou stal městský písař. Písař Starého Města pražského užíval titul městského kancléře.  
Městská obec v 15. století hrála důležitou roli při napjatých situacích. Proto se panovník 
pokoušel od počátku 16. století její vliv omezit, což se povedlo Ferdinandu I., jehož příkaz 
z roku 1528 umožňoval svolávat obec jen s panovníkovým svolením. V roce 1547 pak došlo 
ke konečnému zákazu scházení obcí. V tomto roce byly městské obce vyřazeny ze 
samosprávy měst, poněvadž panovník přenesl jejich statutární práva na sebe. 
Kvůli rozšiřování pravomoci rady ve městech došlo postupně (v průběhu 15. a 16. století) ke 
vzniku různých specializovaných úřadů44, které podléhaly radě a jejichž složení záviselo na 
velikosti města, rozsahu jeho správy a na specializaci jeho hospodářské činnosti. Mezi tyto 
specializované úřady patřily staroměstské úřady: šestipanský, který měl na starost správu 
obecního jmění, dohled nad stavebními záležitostmi a pronájmy nemovitostí; osmipanský 
(úřad osmi nákladníků piva vaření), do jehož kompetence spadaly záležitosti právovářečných 
měšťanů; desetipanský, jenž byl delegovaným soudem, pod který spadaly spory do hodnoty 
sta kop grošů. Vedle těchto úřadů vznikl (rovněž v kompetenci Starého Města) úřad mostu 
pražského, který měl na starost údržbu a provozuschopnost mostu i vybírání poplatků při jeho 
používání.  
Kvůli specializaci hospodářských nebo obchodních odvětví vznikala převážně v 15. a 16. 
století různá „práva“45 – úřady, kterým delegovala městská rada určitou soudní pravomoc a 
které měly povinnost udržovat pořádek a soudit spory ve speciální oblasti činnosti. Ačkoli 
tyto úřady spadaly pod městskou radu, která jmenovala jejich vedoucí činitele, vedly si svou 
vlastní administrativu a měly své písaře a různé pomocníky. Na Novém Městě pražském tak 
například vzniklo poříční právo, které se vztahovalo na plavbu dříví po Vltavě a obchod s ním 

                                                 
40 Více o postranních právech na následující straně. 
41 HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 211. 
42  Tato univerzitní rada zatlačila do pozadí shromáždění všech členů univerzity. HLEDÍKOVÁ, JANÁK, 
DOBEŠ. Dějiny správy. s. 211. 
43 Více o městském rychtáři 15. a 16. století viz kapitola I., část 3) „Policie“ v pražských městech. 
44 HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 215. 
45 HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 215-216. 
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v Podskalí; konířské právo, pod které spadal celý provoz trhů s koňmi; střelecké právo, které 
se týkalo střelců, jíž vyráběli zbraně a mohli se usazovat podél hradeb, které pomáhali střežit; 
zvláštností Nového Města byl úřad k dohledu nad trhem se slanými rybami, který se nacházel 
v Undrláku – skladu slaných ryb (na Dobytčím trhu46) určeném pro celé království. Na 
Starém Městě existoval úřad perkmistra hor viničných.47 Tento úřad se skládal z perkmistra a 
konšelů. Do jeho kompetence spadalo nejen vyměřování a osazování vinic v obvodu města, 
jejich převody a spory o ně, ale také obchod s vínem a dohled na kvalitu prodávaného 
domácího i cizího vína.  
Plně podřízeny radě zůstaly cechy. Ty však měly právo volit si cechovní mistry, vydávat 
cechovní statuta (potvrzovaná nejdříve radou, později pánem města) a dohlížet na jejich 
dodržování, dohlížet na kvalitu řemeslné činnosti, vykonávat cechovní soudnictví nižší 
instance, a dokonce i držet cechovní společnou pokladnu. 
Rada nadále neměla pravomoc nad některými samostatnými enklávami ve městech. V 15. 
století se totiž dotvořila zvláštní místní práva (též postranní práva48), která představovala 
teritoriální obvody uvnitř města, podřízené ve většině případů klášterní vrchnosti. Při vzniku 
města totiž byla do jeho území začleněna osídlená území některé jiné instituce a tento 
vlastnický vztah zůstal i nadále zachován. Vrchnost na tomto území vybírala plat a 
vykonávala jurisdikci nad poddanými. Na Novém Městě se to týkalo např. děkanství u sv. 
Apolináře, kláštera na Slovanech, kláštera P. Marie Sněžné atd. Nad těmito právy se město 
snažilo získat policejní pravomoc, poněvadž se tam usazovali psanci a často se tam vytvářela 
nekalá konkurence cizích řemeslníků. Město mohlo naplnit své představy již během husitské 
revoluce. Naopak po roce 1547 se tento ideál městu nejvíce vzdálil – v období, kdy poklesla 
moc samosprávy měst a začaly se projevovat rekatolizační úsilí, se význam postranních práv 
zvyšoval. V roce 1649 jim však byla odňata pravomoc ve věcech veřejných, policejních a 
trestních (viz níže). Za vlády Josefa II. nakonec došlo k omezení pravomoci postranních práv 
na jurisdikci ve věcech nesporných. 
Židovské obce v 15. a 16. století nadále podléhaly královské komoře, což bylo nejvíce patrné 
v soudnictví. Nicméně od konce 15. století se spory čím dál častěji řešily smírčími soudy 
židovských mistrů. V období 15. a 16. století můžeme zaznamenat určité protižidovské 
postoje měšťanů, které vedly k vydání řady královských vypovídacích dekretů. Ty však po 
nějakém čase bývaly většinou odvolány. K obnově samosprávy židovských obcí pak postupně 
docházelo až za Rudolfa II. 
 
Po vítězství Ferdinanda I. nad protestanty ve šmalkaldské válce (1546-1547) byla potrestána 
česká a hornolužická města různými sankcemi, které znamenaly zlom ve vnitřní samosprávě 
měst. Potlačením jejich politické, hospodářské, finanční a vojenské moci jim Ferdinand I. 
ukázal, že nejsou svobodným stavem, nýbrž podléhají královské komoře. S tím souviselo i 
zrušení samostatného hlasu měst na sněmech, kterých se tak města mohla zúčastňovat jen 
z milosti krále. Také došlo ke zřízení apelačního soudu49, čímž panovník podlomil stavovské 
povědomí a sounáležitost měst. Města již nehledala poučení u Starého Města pražského 
(kterému bylo odebráno právo vrchní soudní stolice pro většinu českých měst), ale měla se od 
20. ledna 1548 odvolávat právě k apelačnímu soudu. Tímto prvním moderním soudem u nás 
byla prolomena zásada, že pouze měšťan soudí měšťana. 
V městech pražských jmenoval Ferdinand I. královské hejtmany50 (šlechtice), jejichž úkolem 
byl veřejný a politický dohled ve městě. Vedle těchto hejtmanů také jmenoval královské 

                                                 
46 Dnes Karlovo náměstí. 
47 HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 216, 218. 
48 O vývoji postranních práv viz HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. Kapitola 10., s. 202-228. 
49 HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 218. 
50 HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 217. 
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rychtáře51, kteří měly na starost soudní, správní a policejní dohled ve městě. Královští rychtáři 
byli podřízení královským hejtmanům, přísahou však byli zavázáni pouze králi.52 Královský 
rychtář pravidelně zasedal v městské radě i na radních soudech, kde hájil zájmy krále. Kromě 
toho také samostatně dohlížel na trestání „zlých lidí“ a hlavně sledoval a trestal veškeré 
projevy nespokojenosti namířené proti králi. Pod jeho pravomoc spadala i zvláštní místní 
práva. Ta se mohla scházet jen s jeho svolením a za jeho účasti. Královský rychtář navíc ještě 
dohlížel na cechy (ty se taktéž směly scházet jen s jeho souhlasem) a na správu zádušního 
jmění kostelů a oltářů. 
Činnost rady po roce 1547 byla postupně omezována. Do její kompetence již nespadal přímý 
provoz řemeslné činnosti ve městě ani správa městských financí, která byla svěřena 
primátorovi. Perkmistra hor viničných na Starém Městě již jmenoval přímo král, a tak se tento 
úřad od rady osamostatnil. Zbývající činnost rady byla pod neustálým dozorem královského 
rychtáře. Městská obec se nesměla scházet. Úřad městského rychtáře zůstal zachován - i 
nadále byl městský rychtář zřízenec rady pro pořádkovou službu a trestání drobných 
přestupků. 
Podoba městské správy, tak jak ji upravil Ferdinand I. po roce 1547, se v podstatě udržela až 
do josefínských reforem. Ještě v předbělohorské době však můžeme zaznamenat zmírnění 
některých opatření, vlivem sepsání Koldínových práv (1579). 
Již v roce 1536 však vydal Brikcí z Licka městská práva (Knihy práv městských). Ačkoliv 
jeho dílo nebylo považováno za oficiální kodifikaci, bylo vydáno a užíváno městskými soudy 
jako záznam platného městského práva. Po tomto pokusu o kodifikaci městského práva 
pracovala na novém zákoníku, který by vyjasnil městské právní zásady platné pro všechna 
města, zvláštní komise, která jako konečný návrh předložila v roce 1579 práci staroměstského 
kancléře Pavla Kristiána z Koldína Práva městská království českého, která obsahovala právní 
předpisy, jenž upravovaly v podstatě veškerý život obyvatel města a jeho správu i 
soudnictví.53  
 
Po bitvě na Bílé hoře zesílil panovníkův vliv jak v zemské správě, tak i v městské správě. 
Téměř ve všech městech byli ustanoveni královští (resp. císařští) rychtáři, což umožnilo vydat 
jednotnou instrukci pro jejich činnost. Rychtář, jakožto čestný člen rady, měl na starost 
dohled nad veškerou administrativou a městským hospodářstvím v zájmu panovníka (tak, jak 
tomu bylo v 16. století). Do kompetence podkomořího spadal vrchní dozor nad 
hospodářskými, veřejnými a policejními záležitostmi všech měst. 
Městská rada v pobělohorském období odpovídala především za hospodářskou a finanční 
správu města, kterou ve většině případů vykonávala prostřednictvím osamostatněných 
úředníků a úřadů (viz výše). Ačkoli tyto úřady spravovaly obecní důchody samostatně, byly 
pod stálým dohledem rychtáře, primátora a jednoho staršího. Pravidelné roční vyúčtování pak 
předkládaly přímo české komoře nebo podkomořímu. Ještě v 17. století měly rady na starost 
dohled nad cechy. Od 18. století však tuto úlohu převzal stát. 
V tomto období se zachovaly všechny specializované úřady se soudní pravomocí, nadále 
podléhající radě. Vzestup zaznamenala zvláštní místní práva, a to do té míry, že se je města 
snažila dostat pod svoji kontrolu. To je patrné z královského reskriptu z roku 1648 a 1649 pro 
Staré a Nové Město pražské, který rozšířil kompetenci městské rady o dohled na veřejné, 
policejní a trestní záležitosti zvláštních práv. Těm zůstala jen nezávislá civilní jurisdikce. 
Naproti tomu Malé Straně patřil úplný dohled nad zvláštními právy. V jiných městech zůstala 
zvláštní práva samostatná, přičemž se o jejich spojení s městy jednalo až do josefínských 

                                                 
51 HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 217-219. 
52 Více o královských hejtmanech a rychtářích v kapitole I., část 3) „Policie“ v pražských městech. 
53 MALÝ, Karel, SIVÁK, Florian. Dějiny státu a práva v Československu, I. díl (do roku 1918). Praha, 1988. s. 
179-180. 
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reforem. U židovských obcí nedocházelo k pokusům o jejich sjednocení s městy. Čím dál 
intenzivnější však byly panovnické zásahy do těchto obcí. Například v roce 1635 došlo 
k úpravě volby dvanáctičlenné židovské rady starších a následovně i k postavení veškeré 
správy a hospodářství židovských obcí pod kontrolu královského inspektora a rentmistra 
(křesťana). Soudnictví zůstalo samostatné. Za zmínku také stojí skutečnost, že podle 
sněmovního usnesení z roku 1650 mohly židovské obce existovat pouze tam, kde byly již v 
roce 1618, nebo po zvláštním královském souhlase. 
 
Zesilování zásahů panovnické moci do vnitřní správy měst od 18. století poukazovalo na 
nedostatečnost a neefektivnost městské správy. Její archaické formy už nestačily stoupajícím 
nárokům země, ani nebyly schopny zabezpečit prosperitu jednotlivých měst. Proto v polovině 
18. stol. došlo k různým reformám jak v zemské správě, tak i ve správě městské. 
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3) „Policie“ v pražských městech 
 
Po nastínění podoby a vývoje městské samosprávy pražských měst se zaměřím na „policii“, 
resp. na pořádkové orgány v českých zemích, a zejména v pražských městech v období 
raného novověku (16. – 17. století). Ještě předtím bych se však rád zmínil o celkové situaci 
(politické i hospodářské) v Evropě od konce 15. století do 18. století. 
 
Konec 15. století se v Evropě charakterizuje postupným vymaňováním zeměpanské moci ze 
závislosti na stavovské moci, což bude mít za následek vytvoření absolutních monarchií a 
poté národních států. Toto vítězství zeměpanské moci je dle Maršana 54  dáno tím, že 
panovnická moc směřovala k jednotě a soustředění a byla jakousi nositelkou pokroku. 
Naopak stavové si zakládali na zděděných privilegiích a nejevili porozumění pro vyšší, 
společné cíle. Nově příchozí absolutismus pak s sebou přinesl mimo jiné i utvoření 
hierarchicky uspořádaného úřednického aparátu, a současně i unifikaci legislativy a 
administrativy. Také se začal prosazovat merkantilistický systém, který měl řešit zejména 
hospodářské otázky spojené se zájmy absolutistických panovníků. Stát tak zasahoval do 
hospodářství, a to za účelem rozšíření své moci. Snažil se pozvednout blahobyt obyvatelstva 
za účelem získání hojných finančních prostředků. Proto se stát začal zajímat o obory, které 
dříve měla na starost církev nebo samotné domácnosti. 
 
V období 16. a 17. století patřily české země pod habsburskou monarchii, která nedostatečně 
zajišťovala bezpečnost svých poddaných. Bezpečnostní situaci totiž negativně ovlivnilo nejen 
několikaleté válčení, ale i období míru, kdy se po zemi potulovali bandy propuštěných 
žoldnéřů. V té době byli totiž vojáci verbováni do armády na dobu určitou (na rok nebo po 
dobu války) a po uplynutí této doby byli propuštěni. Po třicetileté válce si však habsburská 
monarchie vybudovala stálou armádu, která v následujícím období často nahrazovala 
nedostatečné bezpečnostní složky. Později se armáda podílela na vytvoření výkonných 
bezpečnostní sborů.55 
Po nástupu Marie Terezie na trůn (1740) byla habsburská monarchie zavlečena do několika 
válek, které pro Rakousko nebyly příliš úspěšné. Za takových okolností nebylo možné započít 
aktivity nezbytné k vylepšení vnitřní bezpečnosti. Až po zažehnání bezprostředního vnějšího 
nebezpečí pozvolna docházelo k různým reformám. V polovině 18. století tak bylo započato 
postátnění zemské správy. V jednotlivých zemích byly roku 1749 zřízeny královské 
reprezentace s komorou, které nahradily dosavadní místodržitelství a měly na starost agendu 
správní a finanční. V roce 1763 byly tyto zemské úřady přejmenovány na gubernia56 a do 
jejich čela byl dosazen nejvyšší dosavadní zemský stavovský úředník. Za zmínku stojí, že 
v průběhu 17. a 18. století tito stavovští úředníci ztráceli svůj původní stavovský charakter. Za 
vlády Josefa II. (1780-1790) pak bylo dokončeno postátnění zemských úřadů. Období vlády 
Josefa II. je obecně charakterizováno tím, že císař usiloval o zřízení zcentralizované a 
jednotně vedené administrativy, v níž by zanikly dosavadní rozdíly, dané ústavním vývojem 
jednotlivých zemí. Rakouská byrokracie měla být řízená jednotnými zásadami a ovládaná 

                                                 
54 MARŠAN, Robert. Dějiny policejní organisace rakouské, díl I, část I. Praha, 1904. Úvod, s. 8-9.  
55 MACEK, Pavel, UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva I. : Habsburská monarchie (1526-1918). Praha, 
1997. Rakousko a Rakousko-Uhersko do roku 1918, s. 33. 
56 Viz. instrukce gubernií českého a moravského z roku 1764. MARŠAN, Robert. Dějiny policejní organisace 
rakouské, díl I., část. II. : Zeměpanská organisace policejní v letech 1749-1780. Praha, 1911. Orgány policejní 
správy ústřední a zemské, s. 16-18. O postátnění zemské správy také v HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan, 
DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátků státu po současnost. Praha, 2007. Kapitola 8. Období 
přechodu od feudalismu ke kapitalismu (1740-1848), s. 136-171. 
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jediným zájmem - blahem státu. Známý dokument z tohoto období je instrukce pro úřednictvo 
ze 13. prosince 1783 – tzv. „pastýřský list Josefa II.“57, která očekávala, že se každý státní 
úředník bude snažit pochopit císařovy zásady a jejich ducha, a že bude jednat podle nich. 
Jednání úředníků však nemělo být otrocké - mechanické, nýbrž měli jednat s rozumem. Také 
se očekávalo, že podřídí osobní zájem, národnostní i náboženské cítění zájmu celostátnímu. Je 
zřejmé, že centralizace a byrokratizace státní administrativy, která se odehrávala za vlády 
Josefa II., se nemohla obejít bez reformy dosavadní policejní správy. Za Josefa II. tak byla 
poprvé vybudována policejní organizace v novodobém pojetí. Ta měla sledovat činnost úřadů 
i úředníků a nálady jednotlivých vrstev obyvatelstva a význačných osob. 
Co se týká vývoje policejní správy, můžeme tedy v průběhu 18. století zaznamenat tři hlavní 
reformy.58 První reforma z roku 1749 s sebou přinesla oddělení policejní správy od justice, 
vybavení krajských úřadů vrchním dozorem nad policií aj. Druhá policejní reforma je z roku 
1776, kdy dochází ke zřízení policejního ředitelství ve Vídni, jehož vzorem byla pařížská 
policejní struktura, fungující již od roku 1667. V roce 1782, za vlády Josefa II., pak dochází 
ke třetí policejní reformě, jejímž provedením byl pověřen dolnorakouský místodržitel hrabě 
Pergen. Za této reformy byla zrušena bezpečnostní komise, policie se začala dělit na 
„vyšší“ (tajnou) a „nižší“ (uniformovanou – policejní stráž) atd.  
 
 
Jak říká R. Maršan 59 , policejní orgány nejsou vynálezem moderní doby, nýbrž jakýmsi 
zjevem, který doprovází vyšší stádia kultury (např. soužití velkého počtu lidí ve městech). 
Proto existovaly policejní instituce již ve starověku.60 
V období středověku se o výkon bezpečnostní služby dělili panovníci, šlechta a později i 
města. Příznačné také je, že bezpečnostní instituce byly spojeny s justicí a armádou. 
Bezpečnostní službu ve městech původně konali sami měšťané. Kvůli nepříliš dobrým 
výsledkům začali však vynakládat zvýšené výdaje na profesionální bezpečnostní složky. A 
tak se ve středověku můžeme setkat s městskými žoldnéři, kteří konali pořádkovou službu 
v ulicích, hlídali městské vězení, střežili městská mýta atd.; za války chránili městské hradby 
- v rámci zemské hotovosti byli součástí bojující armády. Tyto městské bezpečnostní složky 
zajišťovaly bezpečnost nejen v okruhu města, ale i na územích, která městu patřila. Podle 
Macka a Uhlíře61 byly jakýmsi předchůdcem pozdějších policejních sborů.  
Pro „policii“ měl velký význam rozvoj měst, který s sebou přinesl vznik nových zvláštních 
orgánů. Vzhledem k tomu, že se město stávalo hospodářským a kulturním centrem, pro které 
byla příznačná velká koncentrace lidí (na malém území), bylo nutné zavést různá opatření, 
která by zajistila veřejný pořádek ve městě (např. opatření týkající se trhu, měr a vah, péče o 
zásoby potravin, zdravotních-stavebních-požárních předpisů atd.). A tak z čistě praktické 
potřeby vzniklo městské zákonodárství. Nové poměry pak vedly k vytvoření zvláštních 
orgánů, které měly dohlížet na správné dodržování příslušných nařízení. Tyto orgány měly 
povahu místní policie.  
Vedle této lokální policie také existovala policie státní. Utužující se státní moc si totiž 
potřebovala podřídit bezpečnostní správu měst. Původcem této státní policie je dle Maršana62 
Ludvík XIV. Za jeho vlády, v roce 1667 byla totiž v Paříži odebrána bezpečnostní správa a 
některé jiné obory místní správy městské radě, a ty byly následně svěřeny zvláštnímu 

                                                 
57 HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 136. 
58 MACEK, UHLÍŘ. Dějiny policie. s. 47-49. 
59 MARŠAN. Dějiny I. s. 6. 
60 Slovo policie používá Maršan ve smyslu „policie bezpečnostní“, tj. ochrana společnosti proti ohrožování lidmi, 
ne událostmi přírodními. MARŠAN. Dějiny I. s. 5. 
61 MACEK, UHLÍŘ. Dějiny policie. s. 11. 
62 MARŠAN. Dějiny I. s. 13. 
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královskému úředníku - lieutenant de police. V roce 1697 pak bylo přikročeno k centrální 
organizaci, jejímž prvním lieutenant général de police byl d´Argenson. 63  Tato centrální 
organizace se následovně, díky ediktům z roku 1699, vztahovala na celou zemi. To byl 
počátek moderní organizace státní policie, která byla později napodobována jinými zeměmi.64 
U Maršana65 se můžeme dočíst, že nejpozději se přizpůsobila francouzské policejní soustavě 
Anglie (1829). Podle Macka a Uhlíře66 však může být Anglie považována za pravlast moderní 
policie. Sbor konstáblů, založený v Londýně roku 1829, byl totiž napodobován v dalších 
státech.67  
 
Tradiční povinností panovníka bylo zajištění obrany a bezpečnosti země. Avšak ve feudálním 
zřízení se zeměpanská bezpečnostní činnost zaměřovala jen na udržování bezpečnosti na 
veřejných silnicích, které byly jak dopravními, tak i obchodními tepnami, a proto byly 
ohrožovány banditismem všeho druhu. Složky používané proti banditům byly předchůdcem 
moderního četnictva. 
Podle Maršana68 již ve středověku existovaly vyvinutější formy těchto výkonných orgánů, 
které měly za úkol potlačovat lupiče a udržovat bezpečnost na veřejných cestách. Například 
ve Francii se již od 13. a 14. století můžeme setkat se zeměpanským policejním jízdním 
sborem – maréchaussée (maršálská stráž), který měl zabezpečit jurisdikci maršálů Francie. 
Tento sbor byl za Francouzské revoluce zrušen a nahrazen gendarmerie nationale (národní 
četnictvo). Macek a Uhlíř69  podotýkají, že vedle „maréchaussée“ v 18. století existovaly 
jednak četnické jednotky určené k ochraně krále, jednak jednotky četnictva s širší teritoriální 
působností. Oba dva typy jednotek vznikly v 17. století a byly zrušeny před revolucí. Za 
Napoleona I. pak byla organizace četnictva dokončena a postupně velmi často přebírána i 
jinými zeměmi (podle Maršana70 Rakousko přijalo tuto instituci v roce 1849). Četnictvo totiž 
představovalo osvědčený vzor vojensky organizované bezpečnostní složky; v míru 
zajišťovalo bezpečnostní službu v zemi, za války bylo zčásti začleňováno do operující armády. 
Je tedy zřejmé, že četnictvo má spíše vojenský charakter, kdežto policie charakter civilní. 
 
 
Policejní péče byla součástí politické správy, a tak není divu, že vrchní policejní dozor 
v Čechách mělo na starost pražské místodržitelství (později královské zemské gubernium).71 
Starší instrukce pro české místodržitelství vyměřují policejní agendu místodržících velmi 
obecně. Poukazují na péči o bezpečnost státu a jeho poddaných, na ochranu poddaného před 
těmi, kteří by chtěli poškodit jeho hospodářský zájem a blaho, a nezapomínají také na ochranu 
duchovního blaha a spasení poddaných.  
Podle instrukce Rudolfa II. z roku 157772 tak měli místodržící chránit duchovní blaho (např. 
péče o čest a službu boží v městech Českého království nebo trestání různých neřestí atd.), 

                                                 
63 Markýz Marc René d´Argenson (1652-1721) byl organizátorem francouzské policie. MARŠAN. Dějiny I. s. 
13. 
64 V roce 1776 vzniklo policejní ředitelství ve Vídni, v roce 1785 pak v Praze. 
65
 LOENING, Edgar. v MARŠAN. Dějiny I. s. 14. 

66 MACEK, UHLÍŘ. Dějiny policie. s. 12. 
67 V Madridu (1845 – Guardia civil), v Berlíně (1848), v Paříži (1852, Sergents de ville, za republiky Gardiens 
de la paix). Podle londýnského, pařížského či berlínského vzoru pak vznikaly podobné sbory ve Švédsku, Itálii, 
Rusku a dalších evropských státech, v zámoří například v britských koloniích, Spojených státech amerických a 
Japonsku. MACEK, UHLÍŘ. Dějiny policie. s. 12. 
68 MARŠAN. Dějiny I. s. 12. 
69 MACEK, UHLÍŘ. Dějiny policie. s. 11-12. 
70 MARŠAN. Dějiny I. s. 12. 
71 ROUBÍK, František. Počátky policejního ředitelství v Praze. Praha, 1926. Policejní organisace v Čechách před 
r. 1785, s. 9. 
72 ROUBÍK. Počátky. s. 10. 
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hájit autoritu, regálie 73  a práva zeměpána i celého království, bdít nad zachováváním 
zemských hranic, dozírat na správu českých měst a pečovat o rychlé plnění spravedlnosti 
v první instanci. Pomocí královských hejtmanů a rad pražských měst měli dohlížet na jakost i 
cenu potravin a řemeslných výrobků, na požáry, na čištění pražských ulic, na zaopatřování 
žebráků a nemocných atd. Instrukce také obsahuje ustanovení o evidenci cizinců.  
I ostatní instrukce, které byly vydávány pražským místodržícím, byly vcelku obecného rázu. 
Navíc v podstatě opakovaly to, co již bylo uvedeno v předešlých instrukcích. 
Po organizační stránce byla instrukce Marie Terezie pro české gubernium z roku 176474 
pokrokem oproti dosavadním místodržitelským instrukcím. Avšak ani ona nepřinesla mnoho 
nového oproti předešlým instrukcím; pouze jejich policejní nařízení upřesnila. Tato instrukce 
rozlišuje dvě stránky policejní kompetence; jednak stránku policejní v běžném smyslu 
tehdejší doby75 (Policeiwesen), jednak vlastní bezpečnostní agendu (Sicherheitswesen). Tak, 
jako v předešlých instrukcích zaujímá péče o duchovní blaho poddaných přední místo (podle 
této instrukce má gubernium hájit katolické náboženství, trestat hříchy a podporovat 
křesťanské ctnosti). Gubernium má též povinnost hájit autoritu zeměpána a jeho regálie, 
dohlížet na přesné plnění vydaných zákonů a nařízení, a dbát na bezpečnost (jak „vnější“, tak 
i „vnitřní“) země. Také mu náleží dohled nad cenami, čistotou ulic, plněním řádu o hašení 
ohně, řádu čeledního, honebních a lesních řádů, ale i dozor na minci, horní regál a zakázané 
hazardní hry. 
Agenda zemské správy však neustále rostla, a proto bylo nutné provést určitou dělbu práce. 
Těžisko správy některých oborů se tak přeneslo do zvláštních komisí.76 Tyto komise sice 
formálně podléhaly místodržitelskému grémiu, jejich kompetence však byla mnohokrát hodně 
rozsáhlá a dost samostatná. Důležité místo mezi těmito zeměpanskými komisemi zaujímala 
komise policejní a komise bezpečnostní, které měly pod dohledem gubernia na starost 
policejní a bezpečnostní správu v Praze i v celé zemi. Počátky policejní komise spadají do 
doby nově utvořeného pobělohorského režimu. Dekretem z 23. listopadu 162177 totiž zřídil 
pražský místodržitel Karel z Lichtenštejna ve třech pražských městech zvláštní policejní 
komisi, ve které zasedali královský hejtman a rychtář, zástupci městských rad spolu 
s delegáty měšťanstva a obchodnictva. Tyto policejní komise se řídily policejním řádem 
Rudolfa II. z roku 1605. Jejich úlohou bylo regulování cen potravin a průmyslových výrobků, 
kontrolování jejich jakosti a váhy, navrhování (místodržiteli) vhodné osoby pro funkci tržního 
mistra pro dozor na trzích atd. Bohužel není přesně jasné, jak dlouho se tyto komise udržely a 
jak se osvědčily.78 Na jejich činnost pak navazovaly svou prací komise v 18. století. V tomto 
období se již zmíněná policejní komise a komise bezpečnostní často slučovaly a zase 
rozdělovaly. Obě dvě komise však přestaly časem vyhovovat, a tak byly při josefinské 
reorganizaci policejní správy zrušeny. Vedle těchto komisí fungovaly u gubernia například i 
komise náboženská, cenzurní, zdravotní a kominická. Jejich agenda však zasahovala pouze 

                                                 
73 Regálie jsou odznaky královské moci. 
74 ROUBÍK. Počátky. s. 11-12. 
75 Ochrana hospodářských zájmů a státní správa. 
76 ROUBÍK. Počátky. s. 13. 
77 TAMTÉŽ. 
78 Již za vlády Ferdinanda I. a zřejmě i dříve se vyskytovaly užší výbory dvorských poradců, kteří měli v 
podstatě vyšetřovat, podávat návrhy, vyjednávat atd. V této době však byly komise jen mimořádným a 
přechodným opatřením. Až dvorní komise ze 17. století se staly jakýmsi pravidelným aparátem zemské správy, 
jejichž činnost se vztahovala jak na domácí záležitosti, tak na záležitosti zahraniční. Po roce 1709 se omezovaly 
spíše na domácí záležitosti a sloužily k uvedení dohody v oblastech, které se měly stejnoměrně upravit 
v několika zemích (například zdravotní komise). Komise se tedy rozdělovaly na řádné či trvalé se stálým 
pravidelným oborem činnosti (například výše zmíněná zdravotní komise) a mimořádné, které byly utvářeny 
k provedení určitého přechodného úkolu, zejména v případech neočekávané potřeby (například v roce 1670 
během nepokojů v Uhrách). MARŠAN. Dějiny I. s. 53-54. 
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částečně do policejní správy. Ke konkrétním účelům byly u zemských vlád také zřizovány 
(vedle výše zmíněných stálých komisí) krátkodobé komise (např. komise k vyšetřování 
excesů způsobených vojskem). Tyto komise však neměly zdaleka tak velký význam pro 
správu jako stálé komise. U zemských vlád se dokonce můžeme setkat s dvorskými komisemi. 
Pro zemskou policejní správu však byly nejdůležitější stálé komise u zemských vlád. 
„V komisích těchto leží těžiště správy policejní.“79 
Vedle těchto zeměpanských komisí existovali také královští hejtmané80, kteří byli jakýmsi 
spojovacím článkem mezi zemskou vládou a městskými radami a kteří dohlíželi na plnění 
vydaných policejních a bezpečnostních zákonů. V pražských městech byli 3 takovíto 
hejtmané: hejtman staroměstský, novoměstský a malostranský. 
Tito hejtmané, které jmenoval král podle návrhu místodržících, byli zřízeni roku 1547. Jejich 
povinností bylo kontrolovat činnost městských rad a hájit fiskální zájem krále. S touto fiskální 
činností pak byla spojena i agenda rázu policejního a bezpečnostního. Městští hejtmané totiž 
měli kontrolovat veškerou činnost městských rad a jakékoli jednání proti králi nebo jeho 
úředníkům měli ihned hlásit buď přímo králi, nebo jeho místodržícím. Městští hejtmané, kteří 
museli bydlet v Praze a mohli se vzdalovat z města pouze se svolením krále, tedy působili 
v městské radě jako jakýsi kontrolní orgán krále. Nakonec lze ještě poznamenat, že měli 
udržovat styky se spolehlivými osobami ve městě, na které by se v případě pozdvižení lidu 
mohli spolehnout. 
Instrukce městských hejtmanů z doby Rudolfa II. byly celkem obecné. Mnohem podrobnější 
však byla instrukce vydaná pražským hejtmanům v roce 1622. 81  Podle ní měli královští 
hejtmané opatrovat klíče města, dohlížet na udržování katolické víry mezi měšťany, dozírat 
na chování kněžstva, zamezovat postranním schůzkám v městech atd. Pouze oni mohli 
svolávat městskou obec. Městští hejtmané měli též na starost dohled nad cenami potravin, 
čistotou ulic, mírami a váhami, žebráky a povaleči. Měli být ve styku s pražským vojenským 
velitelem, aby mohli včas potlačit veškeré nepokoje ve městě.  
Celkem podrobně byla stanovena policejní a bezpečnostní agenda pražským královským 
hejtmanům také v policejním řádu z 30. dubna 1685. I instrukce Karla VI. z 12. dubna 1731 
byla velmi důležitá pro vývoj úřadu královských hejtmanů. V 21 paragrafech totiž popisuje 
fiskální i policejní pravomoc hejtmanů.82 
Královští hejtmané pražských měst ztráceli postupem času svůj původní význam. Vzhledem 
k tomu, že byli jakýmsi prostředníkem mezi místodržitelstvím a městskými radami, přispívali 
ke ztěžování už tak dost těžkopádné agendy, poněvadž veškeré rozkazy místodržících určené 
městským radám musely nejprve jít přes královské hejtmany, kteří tato nařízení předali radám. 
A tak v období Marie Terezie a Josefa II., kdy docházelo k růstu byrokratizace a ke snahám o 
zjednodušení úřední agendy, objevilo se několik návrhů na zrušení královských hejtmanů, 
k němuž pak došlo při sloučení pražských městských rad (1784) a při zřízení pražského 
policejního ředitelství (1785). 
Výkonnými orgány královských hejtmanů byli královští rychtáři 83 , kteří měli na starost 
především fiskální agendu, ale také policejní dozor ve městě, jejž vykonávali pomocí 
městského rychtáře84 a podrychtáře. Vzhledem k tomu, že se jejich kompetence policejního a 
bezpečnostního rázu celkem shodovala s kompetencí královských hejtmanů, byly jejich 
instrukce (týkající se policejních a bezpečnostních záležitostí) pouhou reprodukcí 
                                                 
79 MARŠAN. Dějiny II. s. 21.  
80 ROUBÍK. Počátky. s. 32-33. 
81  Instrukce Karla z Lichtenštejna královským hejtmanům měst pražských z 3. listopadu 1622 v ROUBÍK. 
Počátky. s. 33. 
82 ROUBÍK. Počátky. s. 34.  
83 ROUBÍK. Počátky. s. 37-38. 
84 Pod dohledem královských rychtářů, resp. městských rad náležel policejní dozor městským rychtářům; o 
kontrolu trhů a cen se starali zvláštní tržní komisaři ustanoveni městskou radou. ROUBÍK. Počátky. s. 38. 
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hejtmanských instrukcí. Královští rychtáři byli pod vrchním dozorem české komory podřízeni 
přímo příslušnému královskému hejtmanovi. Proto bylo jejich povinností oznamovat 
královskému hejtmanovi všechny zjištěné nepořádky, aby se ten mohl postarat o jejich 
odstranění. Královští rychtáři byli jmenováni králem (resp. císařem) podle návrhu městských 
rad, doporučeného českou komorou. Touto komorou byli také instalováni a jí podléhali. 
Nejdříve byli vybíráni z pražských měšťanů, a proto byl jejich poměr k městské radě a 
obyvatelstvu v Praze dost přátelský. Od začátku 18. století však začali být vybíráni i cizinci, a 
tak se stávalo, že jejich činnost narážela na sebevědomí městských rad, což vedlo ke sporům 
mezi rychtáři a radami. Stejně jako ostatní předešlé orgány i úřad královských rychtářů ztratil 
josefínskými reformami svůj původní význam, a tak byl zrušen dvorním dekretem z 10. 
července 1783.  
 
O městském rychtáři celkem podrobně pojednává Zikmund Winter ve své knize Kulturní 
obraz českých měst. Dle něj „Městský rychtář XV. a XVI. století byl výkonný orgán nejen 
soudu konšelského, alebrž i městské policie vůbec.“85 Winter považuje městského rychtáře za 
jakéhosi náčelníka městské policie, kterého kdyby někdo napadl (tzn. samotného rychtáře 
nebo jeho pomocníky), mohl by být odsouzen k trestu smrti. 
Podle rožmitálské knihy musel mít rychtář čtyři ctnosti. Měly to být: „spravedlnosť, múdrosť, 
síla, a smíra86  nebo skrovenství 87 .“ 88  K těmto čtyřem rychtářským vlastnostem přidávalo 
městské právo, podle doby, nové vlastnosti nebo ty staré upřesňovalo. Rychtář musel dohlížet 
na veřejnou bezpečnost a mravnost, spravedlivost na trzích, na čistotu ve městě, také musel 
zatýkat nepořádné lidi, vyhánět vypovězené psance z měst, obstavovat dlužníky, zabraňovat 
různým „neřádům“. Měl na starost i soud ve věcech policejních a soukromoprávních (nejdříve 
do deseti kop, později do dvaceti), v trestním právě měl konat službu konšelům, musel 
ostříhat vězně, být při jejich výslechu i popravě a vykonávat konšelské rozsudky atd. Ve 
městech, kde byla policejní i soudní oblast příliš rozsáhlá, existovali (již v 15. století) dva 
rychtáři: hořejší a dolejší. Dolejší (který se také nazýval podrychtář) pečoval o věci žalářní; 
byl však také povinen pomáhat hořejšímu. 
Zatímco Roubík 89  poznamenává, že dřívější instrukce byly příliš „povšechné“, Winter 90 
naopak poukazuje na fakt, že instrukce rychtářů byly (již od doby husitské) „velmi obšírné“.91 
Co se týče soudních úloh, podle pražské instrukce z konce 16. století, „má rychtář každému 
spravedlnosti dopomáhati, když kdo od něho žádá, volně každého vyslyšeti a žádosti, jestli 
slušna, vyrozuměti“.92 
Mělo být snadné dohledat rychtáře, a to buď na radnici, nebo doma. Dokud na radě seděli 
páni, rychtář z radnice vůbec nesměl, vyjma případů, ke kterým se musel osobně dostavit. Ze 
starých instrukcí se dovídáme, že rychtář měl honit lidi z hospod, hřbitovů a z rynků v neděli 
do kostela. Pobělohorské instrukce k tomu ještě přidávaly povinnost rychtáře prohlížet domy 
a pátrat, kdo v postní den připravuje masité jídlo, při procesí měl také pozorovat, kdo se směje 

                                                 
85 WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst II. : Život veřejný v XV. a XVI. věku. Praha, 1892. O správě 
policejní: Rychtář městský a jeho pomocníci, s. 3.  
86 Smiera = (pravá, náležitá) míra; umírněnost, střídmost. BĚLIČ, Jaromír, KAMIŠ, Adolf, KUČERA, Karel. 
Malý staročeský slovník. Praha, 1979. s 459. 
87 Skrovenstvie = skromnost, skrovnost. BĚLIČ, KAMIŠ, KUČERA. Malý staročeský slovník. s 451. 
88 WINTER. Kulturní obraz. s. 3. 
89 ROUBÍK. Počátky. 
90 WINTER. Kulturní obraz. 
91 Tyto instrukce se zabývají jak rychtářskými soudními úlohami, tak i úlohami policejními. 
92 WINTER. Kulturní obraz. s. 4-5.  
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atd. Rychtáři venkovských měst měli stejné povinnosti. K nim se však také přidávala 
povinnost vybírat daně, úroky a jiné sbírky.93  
Rychtář byl volen každý rok, jeho úřad se tedy nedědil.94 Rychtáře nejdříve volila obec (v 
poddanských městech volbu stvrzovala vrchnost, v městech svobodných pak podkomoří). Do 
16. století se volby ujímali všude konšelé (někde to byla obojí městská rada, jinde jen konšelé; 
obec se volby ujímala už jen výjimečně). Po stavovském povstání z roku 1547 závisela volba 
městského rychtáře i na podkomořím i na královských (resp. císařských) rychtářích. Tito nově 
dosazení královští (resp. císařští) rychtáři se stali nejbližší vrchností městským rychtářům. Do 
konce 16. století se v Praze ustavil zvyk, podle kterého byli nad úřadem městského rychtářství 
ročně zřizováni tři „inspektores“, z nichž královský (resp. císařský) rychtář byl předním 
„inspektorem“.  
Nově zvolený rychtář musel nejdříve složit přísahu. V Praze přísahal městský rychtář 
„spravedlnosť a všecko dobré velebiti, křivdu a zlé tupiti“ – od roku 1547 „dobré J. Milosti 
císařské i předně také obecního dobrého vyhledávati, neřády přetrhovati, panu purkmistru, 
pánům a též deseti soudcům všeliké poslušenství zachovati.“95 Po přísaze mu byly vydány 
znaky jeho hodnosti: pečeť a palcát96 nebo žíla (žádné zvláštní ošacení rychtář neměl; někdy 
se však při noční službě oblékal jako rytíř – měl na sobě brnění a v ruce např. ručnici). 
Rychtář míval roční plat a k němu také důchod případný či nahodilý. Od husitského období 
míval pražský rychtář ročně deset kop pevného platu a k tomu porybné. Měl k dispozici dva 
koně, se kterými vykonával svou práci. Také míval důchody ze svého soudu a ze žalářů. 
Z odpraveného měl mít všechno, „což jest na něm i pod ním“, kromě toho, co dával biřicovi. 
Někdy měl užitek z pivného nebo vinného výčepu, jakožto „příměnek“ za svou práci. Do 17. 
století se setkáváme s případy, kdy mnoho pokut bylo zanecháno rychtářově vůli a zdání.  
Pro výkon služby míval městský rychtář mnoho pomocníků. Jedním z nejdůležitějších 
pomocníků byl písař. Existovali dva rychtářští písaři. První písař při dohledu na pořádek měl 
právo zatýkat lidi (stejně jako rychtář). Při rychtářském soudu měl za úkol zapisovat. Také 
psával do rychtářových register údaje o záležitostech, které příslušely rychtářskému úřadu a 
které nebyly rázu hrdelního (např. údaje o tom, kdo byl zatčen, kolik peněz u něho bylo 
nalezeno, údaje o dluzích atd.). Záležitosti týkající se těžkého žaláře, hrdelních pokut a 
útrpného práva zapisoval druhý písař, který byl nazýván „krevní“. Tohoto krevního písaře 
měla jen ta města, kde byl kat. Tam, kde měli podrychtáře, býval krevní písař podřízen jemu. 
Jiné jméno pro krevního písaře používali v Praze na konci 16. století – v Novém Městě to byl 
„písař tajných věcí“. Pražský písař (první písař rychtářský) byl zřejmě policejním úředníkem 
právnicky vzdělaným. Na rozdíl od rychtáře (který v některých případech neuměl ani psát) 
tedy znal zákon. Mezi pražskými rychtářskými písaři se nacházeli i urození lidé. Kromě 
právnické činnosti míval písař také povinnost pomáhat rychtáři ve věcech „policejních“, jako 
např. „přetrhávání neřádů“. Úřad prvního rychtářského písaře nebyl považován za nečestný. 
Naopak krevní písař byl osobou zavrženou – nečestnou, poněvadž byl velmi často ve styku 
s různými zločinci (více než první písař). V době husitské ukládalo městské právo krevnímu 
rychtářskému písaři, aby sedal „přes celý den před šatlavou, by mohl nalezen býti od těch, 

                                                 
93 Venkovský lid byl zdrojem feudální renty, o kterou se dělila vrchnost, monarchie a církev. Tato feudální renta 
měla tři formy: peněžní (např. úrok pro vrchnost, daně pro panovníka), naturální (naturální dávky pro vrchnost – 
obilí, slepice, sýry a jiné poživatiny) a robotní (pracovní úkony vynucované vrchnostmi buď v podobě ruční 
nebo potažní). MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526), díl 4. Venkovský lid. Praha, 2002. 
Kapitola 6. Feudální renta, s. 468-479. 
94 Ve středověku však bylo možné tuto funkci zdědit v určitém rodě; dotyčný rod také vlastnil práva na volný 
prodej rychtářství. HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 206. 
95 WINTER. Kulturní obraz. s. 9. 
96 Rychtářský palcát byl také nazýván regiment nebo rychtářské právo. WINTER. Kulturní obraz. s. 10. 
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kteří by ho potřebovali“.97 Avšak nedělal pouze to. Stejně jako rychtář chodíval s pacholky ve 
dne i v noci po městě.  
Za nečestné bývali též považováni rychtářští služebníci, jako například rychtářův posel, 
pochopové nebo pacholci a biřicové. Tyto služebníky si rychtář volil sám. Úlohou 
rychtářského posla bylo „otlúkati šos a hlásky a k dobývání obého pomocen býti“; „obsílati 
po městě, hlídati šatlavu, a býti pomocníkem při jakékoli exekuci“.98 Rychtářský posel míval 
v 16. století stálý plat asi 40 grošů měsíčně. Oproti tomu bylo úlohou rychtářských pacholků 
vázat lidi na řemen a vodit je do šatlavy. V roce 1597 čítalo Staré Město pražské 5 pacholků, 
kteří ročně mívali po 10 kopách českých služného. Ze všech rychtářových služebníků byl 
biřic nejopovrženější osobou. Stál na úrovni rasa a kata a počítal se „k zadní sběři“. Biřic měl 
na starost ty nejhorší právní služby, tj. ty, které byly považované za nečestné a které nechtěl 
nikdo jiný dělat. 
Stálými čestnými rychtářovými pomocníky bývali ponocní. Najímal je sám rychtář, který na 
ně také dohlížel. V 16. století bylo v Praze několik druhů ponocných. Jedni měli na starost 
ohlašování ohně. Druzí pak chodívali (místo sousedů) v noci ulicemi. Jiní zase měli ve dne – 
v neděli a ve svátek – hlídat, sbírat a honit opilé lidi. Rychtářští ponocní se obvykle scházívali 
v 23 hodin. V Praze brávali s sebou i buben. 
Dalšími pomocníky městského rychtáře byli čtvrtní hejtmané a předměstští rychtáři. Čtvrtní 
hejtmané bývali v čele své čtvrti při vojenských „mustruňcích“ (tj. jakýchsi vojenských 
přehlídkách, které se konaly po naverbování vojáků). Měli dohlížet na stavby, komíny a ohně. 
Vedli si evidenci nájemníků a vybírali daň obci. Také dohlíželi na to, aby byly domy včas 
zavírány. V městech byli čtvrti rozděleny na desátky. Každý desátek domů měl na starost 
desátník. Tento desátník pak konal hejtmanovu úlohu ve svém desátku. V roce 1611 uložila 
kapitola vyšehradským desátníkům povinnost poslouchat rychtáře a písaře, obsílat a obíhat 
sousedy do valné obce, na jitřní slavnosti, na procesí a vybírat královské berně. V Praze měli 
nad pěti desátníky padesátníka, nad dvěmi padesátníky setníka; nade všemi ve čtvrti pak stál 
hejtman. Stejně jako rychtář, mívali všichni tito čtvrtní pomocníci nějaké znamení své moci 
(např. kladivo nebo palcát). V pražských městech čteme o desátnících vždy, kdykoli jde o 
ponůcky. Podrobnější řády a instrukce hejtmanů, setníků, padesátníků a desátníků pražských 
měst pocházejí teprve z doby Rudolfa II. Nejvíce pojednávají o požární policii. Jinak všichni 
tito čtvrtní policejní úředníci měli povinnost podávat zprávy o pokoutných náboženských 
schůzkách, oznamovat, kde a kdo umře v desátku, obcházet každý měsíc komíny atd. Na 
ponůckách museli poslouchat toho ponocného, kterého jim hejtman stanoví. Také měli bdít 
nad tím, aby nedocházelo k nočním šarvátkám a dohlížet nad dodržováním čistoty v ulicích. 
Pro vojenské potřeby měli mít zevrubné popisy všech zbraní, které drželi lidé ve svých 
domech. Museli dbát na to, aby nikdo nechodil s ručnicí po městě. Měli si také vést záznamy 
o čeledi a podruzích. Nesměli dopustit, aby v šenkovních domech přebývali lehké ženy a 
povaleči.  
Ze všech předchozích instrukcí je zřejmé, že u žádného úředníka předmoderní městské policie 
nebyla přesně vymezena jeho kompetence. „Jedni vbíhali do práce druhým, jedni měli 
druhým býti nápomocni.“99 

                                                 
97 WINTER. Kulturní obraz. s. 15. 
98 WINTER. Kulturní obraz. s. 16.  
99 WINTER. Kulturní obraz. s. 27.  
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II) Patenty 
 
Než se začnu zabývat samotnými patenty, chtěl bych se pozastavit nad tím, co vlastně patent 
je. V Ramešově slovníku pro historiky a návštěvníky archivů100 je patent (mandát, littera 
patens, Offener Brief) definován jako „otevřená, nezapečetěná písemnost opatřená jen 
přitištěnou pečetí“. Patenty byly používány již ve středověku, a to v různých správních 
záležitostech. Od 16. století se také používaly tištěné patenty – listiny, které obsahovaly 
nařízení vztahující se na širší okruh veřejnosti a týkající se různých oborů správy. V knize 
Vademecum pomocných věd historických101 se dále píše, že patent (mandát) je „písemnost 
s obsahem pomíjivé platnosti“. Navíc „mandáty mají často příjemce odlišného od toho, 
v jehož prospěch znějí“. 
V předchozích stránkách jsem se také zmiňoval o různých instrukcích.102 Ty jsou však trochu 
jiného rázu než patenty. Ve slovníku pro historiky a návštěvníky archivů 103  stejně jako 
v knize Vademecum pomocných věd historických 104  se totiž dovídáme, že instrukce je 
„písemná směrnice, vymezující způsob činnosti a kompetence určitého úřadu nebo úředníka“. 
Patenty se od instrukcí tedy liší tím, že se s jejich zněním seznámí široká veřejnost, zatímco 
obsah instrukcí může být znám pouze příslušnými úředníky105. Dalším významným rozdílem 
je podepisování. Patenty bývaly většinou podepisovány a vydávány panovníkem (podpis byl 
buď vlastnoruční nebo tištěný). Instrukce naopak byly většinou podepisovány a vydávány 
příslušnou vrchností106. 
 
 

1) Policejní řád Rudolfa II. z 25. ledna 1587107 
 
Ještě než se začnu zabývat samotným patentem, zmíním se o poměrech (v hospodářství, 
politice, náboženství atd.) v Praze během období druhé poloviny 16. století a především po 
roce 1583, kdy se císařský dvůr přestěhoval z Vídně do Prahy. 
Od poloviny 16. století jsou patrné určité tendence hospodářské prosperity, populační růst, 
vzestup obratu obchodu i místní řemeslné výroby. Navzdory svému vzestupu však Praha 
nemohla konkurovat evropským velkoměstům (jakými byly např. Paříž, Neapol či 
Londýn).108 Důležitým mezníkem ve vývoji Prahy se stalo přesídlení dvora císaře Rudolfa II. 
z Vídně do Prahy v roce 1583, které umožnilo velký politický, hospodářský, společenský, 
kulturní a populační rozmach Prahy.109 Z doposud provinčního města se stalo město první 
důležitosti, kam se spolu s panovníkem přistěhoval i velký počet příslušníků dvora, učenců, 
umělců a cizích vyslanců i papežských nunciů. Díky císařskému dvoru se rozšířila jak 
poptávka po zboží všeho druhu, tak i odbytiště pro kupce i řemeslníky, a dokonce i pracovní 
příležitostí pro ostatní. A tak konjunktura podnítila přistěhovalectví (z Nizozemí, Francie, 
Itálie, Německa atd.), které ovlivnilo populační růst města i vývoj jeho národnostní struktury 

                                                 
100 RAMEŠ, Václav. Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. Praha, 2005. s 196. 
101  HLAVÁČEK, Ivan, KAŠPAR, Jaroslav, NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. 
Jinočany, 1997. Diplomatika, s 180. 
102 Viz kapitola I., část 3) „Policie“ v pražských městech. 
103 RAMEŠ. Slovník. s 99. 
104 HLAVÁČEK, KAŠPAR, NOVÝ. Vademecum. s 171. 
105 Instrukce totiž byly z velké části určeny pro vnitroúřední potřeby. 
106 Instrukce také vydávaly pozemkové vrchnosti pro své poddané. 
107 Národní archiv Praha, Sbírka patentů, 25. leden 1587, Rudolf II. obnovuje policejní řád. 
108 JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. Praha - Litomyšl, 1997. Kapitola 5. Praha roku 1583, s. 215-230. 
109 JANÁČEK. Rudolf II. Kapitola 6. Císařský dvůr, s. 231-243. 
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(předpokládá se, že od roku 1583 do konce 16. století se zvýšil počet obyvatel Prahy z 50 000 
na 60 000). Tato konjunktura však měla i své stinné stránky v podobě nelítostného 
konkurenčního boje, napětí mezi obchodem a domácí výrobou, prohlubování sociálních 
rozdílů mezi obchodníky a výrobci atd. Je důležité také mít na paměti, že v druhé polovině 16. 
století byla Praha městem protestantským, kde většina protestantů odmítala katolickou 
protireformační politiku a nevyhýbala se ani otevřeným konfliktům o víru. Na jedné straně tak 
stál císař Rudolf II. se svým dvorem a s katolickou šlechtou, na druhé straně stavovská 
opozice, která požadovala zejména náboženskou toleranci (Rudolf II. nakonec vydal 9. 
července 1609 českým stavům Majestát na náboženskou svobodu110).111 
Za zmínku také stojí vztahy Habsburků s Osmanskou říší. V roce 1568 uzavřel císař 
Maxmilián II. mír s Turky (tzv. drinopolský mír), který zůstal v platnosti až do roku 1593. 
V tomto období ovšem Turci podnikali opakované nájezdy do zemí monarchie, avšak tyto 
nájezdy nepředstavovaly záminku k přerušení míru. Tento mír nebyl pro Habsburky lacinou 
záležitostí. Museli totiž odvádět Turkům tribut 45 000 tolarů, ke kterému se musí ještě přičíst 
různé dary a úplatky. V roce 1593 nakonec došlo k obnovení válečného stavu s Osmanskou 
říší, začala tzv. patnáctiletá válka, která trvala až do roku 1608.112 
 
Kvůli rozmachu Prahy (zejména politickému, hospodářskému a populačnímu) bylo nutné 
přijmout opatření, která by zaručovala veřejný pořádek ve městě. Proto byl mimo jiné v Praze 
roku 1587 vydán patent, kterým císař Rudolf II. obnovil „policejní“ řád. Tento „policejní“ řád 
byl totiž vydán již v období vlády Ferdinanda I. a platil nejen v tomto období, ale též v období 
vlády Maxmiliána II. Rudolf II. pak převzal tento patent od svých předchůdců a některá 
ustanovení v něm podle potřeby pozměnil. 
 
 
Tento patent byl tedy vydán (resp. obnoven) 25. ledna 1587, tj. v době, kdy římským císařem 
a českým králem byl Rudolf II. Již na začátku stojí, že císař obnovil tento patent, který byl 
ustanoven již v době vlády Ferdinanda I. a také Maxmiliána II. Některé články však podle 
potřeby pozměnil.113  
Patent se vztahuje na všechny lidi (je určen všem „jakého kdokoli stavu a neb povolaní 
jest“114), kteří nejen bydlí v Českém království a zvláště v pražských městech, ale také do 
Prahy přijíždějí a dočasně se zde zdržují. Císař ho obnovil především kvůli trvajícím a 
neustále se zvyšujícím „nepořádkům“ ve městě. Cílem tohoto „řádu“ je tedy dosáhnout 
pořádku, který je neustále narušován – jde mu o nastolení „obecného dobrého“115. Jeho cílem 

                                                 
110 ČORNEJ, Petr, et al. Dějiny zemí Koruny české I. : Od příchodu Slovanů do roku 1740. Praha, 1993. s. 227. 
111 JANÁČEK. Rudolf II. Kapitola 5., s. 215-230. O náboženských poměrech v českých zemích za vlády Rudolfa 
II. také pojednává VOREL, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české, sv. VII. (1526-1618). Praha - Litomyšl, 2005. 
Hlava třetí 1583-1618, Kapitola I. Líc a rub rudolfinské doby (1583-1608), část 2. Náboženská polarizace 
českých zemí koncem 16. století, s. 381-394. 
112 JANÁČEK. Rudolf II. Kapitola 12. Turecká válka, s. 321-338. 
113 Patent zahrnuje články týkající se chování na veřejnosti, šarvátek mezi lidmi, zakázaných zbraních, chození 
v noci po ulicích, spolčování a společenství žebráků, tuláků a povalečů, střílení z ručnice, oznamování cizích lidí, 
a také obsahuje články o lidech bez pána (tuláci, žebráci a povaleči) a lidech v převlečení. 
114 Tato formulace poukazuje na fakt, že v tomto období „panoval“ v českých zemích stavovský feudální stát, 
jehož charakteristickým rysem byl výrazný podíl stavů na výkonu správy, na zákonodárné činnosti a při výkonu 
soudnictví. Stavy pak rozlišoval rozsah politických práv a jejich podíl na moci. V Českém království existovaly 
tři stavy: stav panský (vyšší šlechta), stav rytířský (nižší šlechta) a stav městský (měšťané královských měst). 
MALÝ, Karel, SIVÁK, Florian. Dějiny státu a práva v Československu, I. díl (do roku 1918). Praha, 1988. s. 
105. 
115 O obecném dobrém pojednává M. Bohatcová v BOHATCOVÁ, Mirjam. Obecné dobré podle Melantricha a 
Veleslavínů. Praha, 2005. s. 1. Ve svém díle píše, že „Pojem „obecné dobré“ byl odedávna termínem. Tak je 
označuje už Slovník staročeský Jana Gebauera v 1. dílu z roku 1903, v 2. vydání z roku 1970 na s. 277, dokládá 
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je však také udržovat nastolený pořádek. Funkce tohoto patentu je jak represivní, tak i 
preventivní.  
Jak již bylo řečeno, tento patent se obrací na všechny lidi pobývající v Praze, a to jak usedlé 
obyvatelstvo, tak i obyvatelstvo neusedlé. To je patrné například v ustanovení o přespolních 
lidech, ve které se dovídáme, že každý hospodář je povinen zjistit různé údaje o cizích lidech, 
kteří u něho přebývají (jméno; místo, odkud přišli; s kým přišli; kam se chystají jít atd.). Tyto 
údaje pak má oznámit primasovi116  příslušného města, který je následně předá do české 
kanceláře117 . Ustanovení o střílení z ručnice118

 zase ukládá každému hospodáři povinnost 
oznámit všem cizím hostům zákaz střílení z ručnice ve městě (vyplývající z tohoto 
ustanovení). Dalším příkladem může být článek o zapovězených zbraních, kde je stanoveno, 
že řemeslníci a jejich čeládka spolu s různými povaleči (místními; cizími; těmi, co žádného 
pána nemají), mají zakázáno nosit zbraň. V jiném paragrafu, který se zabývá lidmi, kteří 
nemají žádného pána („nevážní a lehkomyslní“ lidé a povaleči, kteří se dopouštějí různých 
zločinů)119, se nařizuje všem těmto „neřádným“ lidem, aby se po uplynutí 14 dnů odebrali 
pryč z města. Nakonec se také nařizuje, aby se pán se svým služebnictvem a čeládkou náležitě 
chovali na veřejných místech (v hospodách, na ulicích), a to jak mezi sebou, tak i k ostatním. 
Ačkoli se tento patent vztahuje na všechny osoby, které se v pražských městech zdržují, na 
všechny nepohlíží stejným způsobem. Je tu patrný jakýsi kontrast mezi privilegovanými a 
neprivilegovanými. To se týká například lidí v převleku (článek „o mumrajích“). Ačkoli je 
přísně zakázáno chodit po ulicích v převleku nebo využívat převlek k nošení zbraní (což se 
stávalo například při masopustu), lidé rytířského stavu na to mají právo. Musí se však chovat 
náležitě ke svému stavu. U ostatních lidí nicméně platí, že pokud by někdo chtěl chodit 
v převlečení, mají to (před samotným převlečením) alespoň přední lidé z daného 
společenství 120  dát vědět vrchnosti, která tak bude moci v případě nenáležitého chování 

                                                                                                                                                         
je zejména odkazy na díla Tomáše Štítného, a v sešitovém pokračování druhého dílu 2. vydání z r. 1976 na s. 
1069-1070 dalšími odkazy na středověkou literaturu; vykládá je jako „zdar a prospěch nějaké pospolitosti (v 
opozici k jednotlivci)“.“ Jan Gebauer v GEBAUER, Jan. Slovník staročeský, díl I. Praha, 1970. s 277. definuje 
obecné dobré jako to dobré pro obec, pro zemi. 
116 První purkmistr v roce se nazýval primas nebo primátor. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan, DOBEŠ, Jan. 
Dějiny správy v českých zemích : Od počátků státu po současnost. Praha, 2007. s. 215. 
Podle mého názoru je však v tomto případě primas ekvivalentem pro purkmistra (tzn. nejen prvního purkmistra 
v roce, ale i všechny ostatní). 
117 Česká královská kancelář byla v 16. století hlavním orgánem královské správy, a to zejména kvůli počínající 
byrokratizací veřejné správy a zavádění písemného řízení. Kancelář spolu se svým představeným - kancléřem 
sídlili v Praze. Byla jakýmsi prostředníkem, kterým procházely veškeré písemně vyřizované záležitosti mezi 
panovníkem a českými zeměmi a naopak. Kvůli byrokratizaci veřejné správy rostlo množství těchto písemností, 
a kancelář tak mohla ovlivňovat veřejný život v zemi. Po roce 1583 nejenže písemnosti expedovala, ale také je 
sama začala vyřizovat. Svým počínáním často zasahovala do činnosti soudů, což mělo za následek rozvinutí 
jejích kompetencí o soudní záležitosti. Česká kancelář se tak změnila ve skutečný správní úřad. HLEDÍKOVÁ, 
JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 101. 
118 Již v roce 1523 byla k zemskému zřízení (1500) – zákoník obsahující ústavní, procesní a správní právo, 
předpisy o pravomoci a odpovědnosti zemských úředníků, majetkové, dědické a trestní právo, předpisy o 
poddaných a čeledi, předpisy policejní povahy - připojena Smlouva o ručnicích, jejímž smyslem byl zákaz 
volného užívání zbraní poddanými. MALÝ, SIVÁK. Dějiny státu. s. 174-176. 
119 V 16. století se v Praze vyskytovala celkem početná vrstva těch, kterým se říkalo „povaleči“. Na jedné straně 
to byli „polozaměstnaní lidé“ jako například sezónní dělníci, kteří ve městě zůstali i po sezóně a čekali na 
nějakou pracovní příležitost nebo vandrovní řemeslní tovaryši. Na druhé straně to byli i „lidé trvale nepracující“, 
jako například bývalí žoldnéři, tuláci, žebráci atd. Z nich se pak často rekrutovali kriminální živly. BĚLINA, 
Pavel, et al. Dějiny Prahy I. : Od nejstarších dob do sloučení pražských měst (1784). Praha - Litomyšl, 1997. s. 
303. 
120 Myslím, že toto odkazuje na skutečnost, že dříve byl téměř každý obyvatel města členem nějakého cechu, 
gildy, bratrstva či jiného sdružení, která měla své vůdce. Více o životě ve městě v MACEK, Josef. Jagellonský 
věk v českých zemích (1471-1526), díl 3. Města. Praha, 2002.  
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převlečených lidí, dané osoby náležitě potrestat. K rozdílům v trestání mezi urozenými a 
neurozenými se dostanu později. 
Z předešlých příkladů je tedy patrné, že „nebezpečí“ mohli představovat všichni lidé 
nacházející se na území pražských měst, to znamená například lidé urození i neurození nebo 
lidé usedlí i neusedlí (každý, „kteřížby se na odpor tomuto od 8as ustanovenemu Řadu stavěti 
chtěl“). Proti tomuto „nebezpečí“ bojovalo město za pomocí různých městských úředníků, ale 
i také některých měšťanů. V ustanovení, týkajícím se potyček mezi lidmi, se praví, že 
v případě přesáhnutí určité meze (kdy by příslušné „právo“ již nebylo dost silné) může 
purkmistr a rychtář z dané čtvrti svolat příslušné měšťany, kteří by do dané rvačky zasáhli. 
Jak již bylo řečeno, v případě zákazu střílení z ručnice má hospodář povinnost seznámit svého 
hosta s tímto zákazem. I u oznamování přespolních lidí musí každý hospodář zjistit některé 
údaje o nově příchozích a tyto údaje oznámit primasovi příslušného města, který je potom 
předá do české kanceláře. Na konci tohoto patentu se jasně a zřetelně píše, že je určen všem 
purkmistrům, rychtářům, konšelům a právům pražských měst a že se tito mají podle něj 
zachovat. Všechny tyto orgány spadaly v 16. století pod městskou radu, která byla pod 
dohledem královských rychtářů. Ti byli výkonnými orgány královských hejtmanů. Městská 
rada se totiž skládala z konšelů a purkmistra (tj. předsedajícího konšela). V 16. století pod 
radu též spadal městský rychtář, byl to jakýsi radní zřízenec pro pořádkovou a policejní 
službu ve městě. V průběhu 15. a 16. století spadala pod městskou radu také tzv. „práva“ – 
úřady, kterým sice rada jmenovala jejich vedoucí činitele, ale které měly svou vlastní 
administrativu a také určitou soudní pravomoc; jejich povinností bylo udržovat pořádek a 
soudit spory ve speciální oblasti činnosti (na Novém městě tak například existovalo poříční 
právo, konířské právo, střelecké právo atd.121). 
Ve městě však existovaly některé skupiny obyvatelstva, které byly vyňaty z městského práva. 
Mezi tyto skupiny patřilo například duchovenstvo (větší městské kláštery se pod klášterní 
správou vyvinuly již v 15. století v tzv. „postranní práva“), univerzita nebo i židé. Všechny 
tyto skupiny měly své orgány, kterým podléhaly. 
V boji proti nepořádku ve městě tak mohlo zasáhnout příslušné „právo“ nebo „vrchnost“. 
Právem se dle mého názoru myslí například městská rada – potažmo městské právo, „práva“, 
postranní práva, ale třeba také pravomoci cechů a jiných korporací nad jejich členy atd. 
Vrchnost pak podle mě odkazovala na příslušný orgán, resp. soud, který se zabýval danou 
záležitostí. Tato skutečnost poukazuje na fakt, že jednotlivé stavovské skupiny a sociální 
vrstvy se řídily podle vlastního práva a příslušely i k vlastním soudům. Není tedy divu, že se 
v některých případech (například spor mezi měšťanem a šlechticem) muselo rozhodovat o 
tom, který soud a podle jakého práva bude řešit spory.122  
V několika ustanoveních se píše, že příslušná práva nebo vrchnost mají mít moc v případě 
porušení ustanovení tohoto mandátu stíhat osoby, které je porušily, uvězňovat je a „podle 
spúosobu a povahy osoby a proviniení“ je trestat. Například v případě rvačky mezi lidmi má 
vrchnost a příslušné právo mít moc vzít dotyčné osoby do vězení (v případě neurozených lidí), 
urození lidé mohou pouze slíbit, že se dostaví před svou vrchnost. Ten, kdo se postaví proti 
vrchnosti nebo právu má být náležitě potrestán. Také v případě zakázaných zbraní je 
stanoveno, že řemeslníci, jejich čeládka a různí povaleči nesmí nosit zbraň; pokud tento zákaz 
poruší, mají být potrestáni příslušnou vrchností nebo právem. I v případě „spuntování123 a 

                                                 
121 Viz kapitola I., část 2) Vývoj městské samosprávy. 
122 Pro šlechtu existoval větší zemský soud, komorní soud, menší zemský soud, dvorský soud, purkrabský soud, 
mezní soud (soudil hraniční spory) a soud českého zemského maršálka. Pro měšťany existovaly městské soudy, 
desetipanský soud, šestipanský soud, apelační soud. Vedle těchto základních soudů také existovaly církevní soud, 
konsistorní soud, horní soud, ale i viničné, mlynářské, plavecké soudy. Na venkově to pak byly vrchnostenské 
soudy a městské hrdelní soudy. MALÝ, SIVÁK. Dějiny státu. s. 130-133. 
123 Spuntovánie = spolčení, spiknutí. BĚLIČ, KAMIŠ, KUČERA. Malý staročeský slovník. s 472. 
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tovaryšstva124 nevážných a lehkomyslných lidí“, která jsou zakázána, mají být ti, kteří zákaz 
poruší, trestáni právem, pod které spadají. A konečně u lidí bez pána, kteří po uplynutí 14 dnů 
nadále zůstávají ve městě (i přes jasný zákaz odebrat se po uplynutí 14 dnů pryč z města), má 
příslušná vrchnost nebo právo tyto lidi potrestat. 
Mezi zmíněnými městskými úředníky můžeme považovat za jakési předchůdce moderní 
policie výkonné orgány městské rady, tzn. rychtáře (a jeho pomocníky125), ale také výkonné 
orgány „práv“ a „postranních práv“126. 
Nakonec bych se rád zaměřil na samotné tresty pro ty, kteří porušili ustanovení tohoto patentu. 
Je jasné, že všichni, kteří se nějakým způsobem postavili proti ustanovenému řádu, měli být 
příslušným právem nebo vrchností potrestáni. Nicméně panovaly rozdíly nejen v zacházení 
s provinilci, ale i v ukládání trestů. To je patrné například v ustanovení týkajícím se potyček 
mezi lidmi, kde je psáno, že pokud dojde ke rvačce, má příslušná vrchnost nebo právo vsadit 
neurozeného člověka do vězení a následně mu uložit nějaký trest; u urozeného jedince postačí, 
aby tento pouze slíbil, že se dostaví před svou vrchnost, aby byl potrestán. Rozdíly v ukládání 
trestů již vyplývají ze samotné formulace „podle spúosobu a povahy osoby a proviniení“. 
Tento patent ve většině případů neurčuje jaké konkrétní tresty mají být ukládány. Zdá se tedy, 
že je na příslušném orgánu, aby rozhodnul o podobě trestu. Proto se většinou setkáváme 
s větami typu „ma skútečnie trestan býti“, „podle povahy osoby a uznaní proviniení jeho 
trestan býti“, „naležitě trestan býti“, „pod skutečným a nepominutedlným trestaním“ atd. 
Kromě toho, že ve většině případů přesně nevíme, jaké tresty měla příslušná „vrchnost nebo 
právo“ udělovat, většinou ani nevíme, jaká byla konkrétně kompetence jednotlivých úředníků. 
V patentu se pouze píše o tom, že člověk spadá pod určité právo nebo vrchnost, které ho 
mohou potrestat. Pouze ve třech případech je jasně stanovena podoba trestu. V ustanovení o 
potyčkách je psáno, že pokud se někdo postaví proti právu nebo vrchnosti, má mu být 
useknuta pravá ruka a má být vyhnán od dvora i ze země (nebo případně má být potrestán 
jinak). V případě zakázaných zbraní je stanoveno, že ten, kdo bude používat zbraň a bude 
přitom přistižen (i přes zákaz přechovávání a užívání zbraní), bude muset danou zbraň 
odevzdat a navíc ho postihne i další trest. Pokud dotyčný bude přistižen podruhé, nemine ho 
čtyř-týdenní vězení. Když ho přistihnou i potřetí, bude vypovězen ze země. U lidí, kteří 
nemají žádného pána se nařizuje, aby tito lidé po uplynutí 14. dnů opustili město. Pokud by 
tak neučinili, hrozil jim trest smrti nebo zabavení majetku. 
Vzhledem k tomu, že kompetence jednotlivých úředníků nejsou přesně definovány a stejně 
tak ani podoba trestů, dalo by se říct, že z tohoto hlediska je patent dost povrchní. Myslím ale, 
že tento patent poukazuje na to, co již uvedl Z. Winter, když napsal, že „jedni vbíhali do práce 
druhým, jedni měli druhým býti nápomocni.“127 O povšechnosti normativních dokumentů ze 
16. století (instrukce pro místodržící, královské hejtmany, královské rychtáře atd.), na kterou 
poukazoval F. Roubík128 , jsem se již zmínil na předchozích stránkách. Tento patent tak 
ukazuje, že nejen instrukce ze 16. století byly obecné. 
 
Na konci tohoto patentu se znovu objevují ustanovení o lidech, kteří nemají žádné pány, o 
mumrajích a o oznamování přespolních lidí. V těchto článcích došlo jen k nepatrným změnám 
oproti předchozím článkům, které pojednávaly o těchto záležitostech. Obecně se dá říct, že 

                                                 
124  Tovaryšstvo = spolek, společenství, společnost; přátelství; svazek. BĚLIČ, KAMIŠ, KUČERA. Malý 
staročeský slovník. s 514. 
125 Více o městském rychtáři a jeho pomocnících v kapitole I., část 3) „Policie“ v pražských městech. 
126 Více o „právech“ a „postranních právech“ v kapitola I., část 2) Vývoj městské samosprávy. 
127 WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst II. : Život veřejný v XV. a XVI. věku. Praha, 1892. O správě 
policejní: Rychtář městský a jeho pomocníci, s. 27.  
128 ROUBÍK, František. Počátky policejního ředitelství v Praze. Praha, 1926. Policejní organisace v Čechách 
před r. 1785. 
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změny byly spíše rázu formálního než obsahového, to znamená, že spíše upřesňovaly, 
vyjasňovaly a doplňovaly, bez nějaké významné změny v obsahu. 
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2) Policejní řád vydaný místodržícími Českého království 29. 
listopadu 1696129 

 
Ještě než se začnu zabývat patentem z roku 1696, rád bych se zaměřil na politické, 
hospodářské, kulturní a náboženské poměry v českých zemích v druhé polovině 17. století.  
V tomto období byl římským císařem a českým králem Leopold I. (císař mezi léty 1658-
1705). Za jeho vlády se habsburská monarchie postupně přetvořila (zejména byrokratickými 
prostředky) v absolutistický stát. Vedle absolutismu, který se v českých zemích postupně 
prosazoval po porážce českých stavů na Bílé hoře, došlo také po roce 1620 k postupné 
rekatolizaci českých zemí, se kterou začal pronikat nový kulturní styl, baroko.130  
Ačkoli v druhé polovině 17. století převládal v českých zemích mír, musely zemské sněmy 
povolovat čím dál tím vyšší částky berní, zejména kvůli válkám s Turky.131 Proti nim vedla 
habsburská monarchie několik válek, přičemž nejdůležitějším momentem byla porážka Turků 
u Vídně v roce 1683, po které byli Turci postupně vytlačováni z monarchie (resp. z Uher). 
Vedle těchto tureckých válek zasahovala monarchie i v západní Evropě proti Francii Ludvíka 
XIV., která podnikala vpády do území Říše. I zde byla monarchie úspěšná; porazila Francii, 
jejíž porážka byla stvrzena roku 1697 mírem v Rijswijku.132 
Za vlády Leopolda I. již Praha nebyla stálým sídlem Habsburků. Tím se definitivně od roku 
1620 stala Vídeň (i přes hrozící nebezpečí tureckých útoků). Praha (resp. Pražský hrad) tak 
sloužila císařskému dvoru především jako místo pro oficiální panovníkovy návštěvy nebo 
jako dočasné útočiště před morovou epidemií. I přesto, že byla považována za provinční 
město, zastávala velmi důležitou úlohu jak v rámci habsburské monarchie, tak i v rámci 
Českého království. V Praze totiž sídlily zemské úřady, scházel se zde sněm českých stavů, 
odehrávaly se zde korunovace atd. Také zde občas probíhala diplomatická jednání mezi 
dvorem a vyslanci z římskoněmecké říše.133  
Po třicetileté válce (1618-1648) byla pražská města postižena velkým populačním úbytkem 
(který byl způsoben válečnými ztrátami, odchodem exulantů atd.). Tento úbytek se podařilo 
vyrovnat až kolem roku 1700, a to díky přirozenému přírůstku obyvatelstva a přistěhovalectví 
do pražských měst.134  
Většina městského hospodářství byla pod přísnou kontrolou cechů, které podle 
merkantilistů135 zabraňovaly vytvoření konkurenčního prostředí ve městě a brzdily technický 
pokrok výroby. Proto není divu, že již v roce 1699 navrhoval novoměstský hejtman (hrabě 
Ferdinand z Vrtby) zrušení pražských cechů. Tehdy se však na stranu cechů důrazně postavili 
Pražané. Nicméně k reformě cechovního zřízení došlo v roce 1731, kdy byl vydán generální 

                                                 
129 Národní archiv Praha, Sbírka patentů, 29. listopad 1696, Místodržící království Českého vydávají policejní 
řád pro města pražská. 
130 ČORNEJ, Petr, et al. Dějiny zemí Koruny české I. : Od příchodu Slovanů do roku 1740. Praha, 1993. s. 255-
257. 
131 MIKULEC, Jiří. Leopold I. : Život a vláda barokního Habsburka. Praha - Litomyšl, 1997. Kapitola II. Ve 
víru válek a mezinárodní politiky (1658-1683), část 7. Osmané, s. 73-84. 
132 ČORNEJ, et al. Dějiny. s. 271. 
133 BĚLINA, Pavel, et al. Dějiny Prahy I. : Od nejstarších dob do sloučení pražských měst (1784). Praha - 
Litomyšl, 1997. s. 403-405. 
134 BĚLINA, et al. Dějiny Prahy. s. 411-413. 
135 Hospodářská situace v pražských městech se stala objektem zájmu teoretiků merkantilismu, kteří uvažovali 
nad hospodářským vývojem habsburské monarchie ve 2. polovině 17. a na začátku 18. století. V druhé polovině 
17. století tak vyrostla i v zemích habsburské monarchie nová generace ekonomických myslitelů (Morgenthaler, 
Malivský, Bořek, Becher), kteří začali propagovat zásady merkantilismu, což byl ekonomický směr vzniklý na 
západě Evropy, který za základní zdroj bohatství považoval obchodní činnost. ČORNEJ, et al. Dějiny. s. 277. a 
BĚLINA, et al. Dějiny Prahy. s. 413-416. 
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cechovní patent. 136  V roce 1739 pak generální cechovní artikule potvrdily nařízení 
generálního cechovního patentu. Cechy tak byly určeny k zániku. 
Mimo cechovní strukturu se rozvíjely manufaktury, které lze považovat za předchůdce 
novodobé průmyslové výroby. V pražských městech začaly vznikat první manufaktury 
začátkem 18. století – orientovaly se především na luxusní zboží. V hospodářském životě 
Prahy hráli důležitou úlohu nejen různí výrobci a obchodníci, ale také směnárníci, finančníci a 
bankéři. 137  Zvláštní postavení pak měli židé. Těm byla v pobělohorském období nejen 
potvrzena císařem Ferdinandem II. stará privilegia, ale byly jim také vídeňskou vládou 
postupně udělovány nové výsady (např. povolení volného obchodu na trzích v celé zemi, větší 
možnosti při úvěrování, právo na nemovitý majetek možnost provozovat řemesla atd.). 
Během 17. století se řemeslnická výroba v ghettu natolik rozvinula, že se stala významným 
konkurentem pro křesťanské cechy, což mělo za následek mnoho svárů. V roce 1731 však 
nakonec došlo ke zrovnoprávnění židů v řemesle a obchodu s křesťany.138 
 
 
Následující patent, který obsahuje devět ustanovení139, byl vydán 29. listopadu 1696 v Praze 
místodržícími 140  Českého království. Stejně jako v předešlém případě je účelem tohoto 
„řádu“ dosáhnout obecného dobrého 141  (a také ho udržet). V patentu je velmi důležité 
odlišovat řád, jakožto patent, a řád, jakožto stav daného společenství. Tyto dva významy 
„řádu“ jsou vzájemně propojeny, protože se v té době předpokládalo, že dobře ustanovený řád 
(patent) povede ke vzniku obecného dobrého – k lepšímu řádu (tj. veřejnému pořádku). Řád 
(patent) měl tedy představovat řád (stav společenství - veřejný pořádek). Je však otázkou, zda 
se pomocí patentu opravdu dosáhlo veřejného pořádku. 
V nastolení pořádku mají patentu pomoct pražské magistráty (resp. městské rady 142 ) i 
postranní práva143, kterým ukládá, aby tento patent zveřejnily, případné přestupníky trestaly a 
zprávy o jejich počínání každé tři měsíce místodržícím posílaly. Funkce patentu je tak 
preventivní i represivní. V ustanoveních patentu se tedy konkrétně píše o magistrátech 
pražských měst, purkmistrském úřadu, městském rychtáři, poříčním právu144 a postranních 
právech. Vedle těchto městských úřadů a úředníků je také zmínka o české kanceláři145 , 

                                                 
136 Generálním cechovním patentem přestaly mít cechy výrobní monopol, byla omezena cechovní samospráva a 
uvolněn přístup do cechů. BĚLINA, et al. Dějiny Prahy. Hlava devátá, kapitola III., část 4., s. 413-414. 
137 BĚLINA, et al. Dějiny Prahy. s. 413-416. 
138 BĚLINA, et al. Dějiny Prahy. s. 416-418. 
139 Tato ustanovení se zaměřují především na řemesla a obchod; nezapomínají však také na různé povaleče, 
žebráky a tuláky, ani na židy. 
140 Místodržící (nejvyšší zemští úředníci) byli zástupci panovníka v době jeho nepřítomnosti v zemi, kteří měli 
na starost správu (politickou, finanční, vojenskou, justiční, policejní atd.) a řízení země. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, 
JANÁK, Jan, DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátků státu po současnost. Praha, 2007. s. 88, 
124-127. 
141 Viz předešlý patent. 
142 Dříve se městským radám také říkalo magistráty; k všeobecné změně městských rad na magistráty však došlo 
až za vlády Josefa II. (reforma magistrátů: 1783-1785). MALÝ, Karel, SIVÁK, Florian. Dějiny státu a práva v 
Československu, I. díl (do roku 1918). Praha, 1988. s. 275. 
143 V tomto období již neměla postranní práva žádnou pravomoc ve věcech veřejných, policejních a trestních. 
144 Poříční právo byl jeden z úřadů, spadající pod novoměstskou radu, který měl dohlížet na pořádek a soudit 
spory v oblasti plavby dříví po Vltavě a obchodu s ním v Podskalí (což byla osada na pravém břehu Vltavy 
v Praze, jejíž obyvatelé se živili především vorařstvím a obchodem se dřívím). Více o různých právech viz 
kapitola I., část 2) Vývoj městské samosprávy. 
145 Česká dvorská královská kancelář byla v pobělohorském období nejdůležitějším úřadem českého státu. Podle 
Obnoveného zřízení zemského totiž byla nejvyšším orgánem správy a zároveň nejvyšším soudem všech zemí 
českého státu a měla nadřízené postavení nade všemi jeho úřady a soudy. Všechny záležitosti, které přicházely 
z českých zemí králi, se soustřeďovaly právě v české dvorské kanceláři. V jejím čele stál nejvyšší kancléř, který 
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obecních starších146 v židovském ghettu, vojácích a vartách147 u bran, zemských bradýřích148 
a lékařích. I samotní měšťané měli povinnost pomáhat v boji proti nepořádkům ve městě. Za 
předchůdce moderní policie však můžeme považovat pouze městské rychtáře (spolu s jejich 
pomocníky), výkonné orgány „práv“, i vojáky a stráž u bran. 
O všech zmíněných úřadech, úřednících aj. dobře pojednávají například ustanovení č. 2, 6 a 9. 
V devátém ustanovení, zabývajícím se žebráky a tuláky (i židy), kteří přicházeli do pražských 
měst, se dovídáme, že pokud zemští bradýři odhalí „falešného“ žebráka (jejich úkolem totiž 
bylo rozeznávat „skutečné“ žebráky od „falešných“149), musí to ihned oznámit příslušnému 
magistrátu nebo městskému rychtáři, aby dotyčný žebrák mohl být potrestán. Magistráty 
pražských měst pak měly zajistit, že všichni cizí žebráci a tuláci budou z města a ze země 
vyhnáni (dle Obnoveného zřízení zemského). Podle tohoto ustanovení měli zemští lékaři a 
bradýři také povinnost vést si údaje o svých službách, které během roku poskytli chudým150, a 
tyto údaje151 pak „pod jejich dobrým křesťanským svědomím“ měli každý rok zasílat do české 
kanceláře. Dále toto ustanovení ukládá purkmistrům pražských měst, aby stanovili 
„skutečným“ žebrákům místa, kde by mohli žádat o svatou almužnu – v tomto případě to byly 
„jisté kostely v každém městě“, a také aby dohlíželi na plnění tohoto ustanovení. 
„Skuteční“ žebráci pak měli zároveň zakázáno žebrat mimo tato stanovená místa. Dalšími, o 
kterých se zde píše, je obecní starší židovstvo, stěžující si na cizí židovské žebráky a tuláky, 
kteří jsou po zaplacení židovského cla (jenž se tímto patentem zakazuje) pouštěni vojáky a 
stráží do židovského města a kteří zde páchají různé zločinnosti. V tomto devátém ustanovení 
je nakonec také řeč o měšťanech (dle mého názoru osobách stavu měšťanského 152 ) a 
obyvatelích pražských měst, kterým se ukládá, aby nahlásili vypovězenou, nebo dokonce 
vymrskanou osobu (která se i přes zákaz vrátila do města) jejich „vrchnosti“153.  
V druhém ustanovení (zabývajícím se různými zahaleči) je dále zmínka o postranních právech, 
která se nacházela uvnitř pražských měst a která v tomto období již neměla pravomoc ve 
věcech veřejných, policejních a trestních (zůstala jim pouze nezávislá civilní jurisdikce). 
Nicméně patent stále „odděluje“ pražská města od těchto postranních práv, což je patrné ve 
formuli „zde v Městech Pražských a na postranních Právích“.  
V ustanovení č. 6, které se v podstatě zabývá splavováním dříví podskalskými plavci, je 
zmínka o poříčním právu, kam se mají posílat doklady o půjčkách a dluzích (aby bylo možné 
při nějakém sporu vše náležitě vyšetřit a vysvětlit). V tomto případě je totiž stanoveno, že 
když věřitel půjčí peníze sedlákovi, který je potřebuje např. ke stavbě, řemeslu nebo k domácí 
potřebě, nemá již tento věřitel nárok na zbylé dříví; sedlák s ním může naložit, jak chce 
(například ho může prodat). Ve stejném ustanovení jsou také vyjádřeny obavy z nedůsledného 

                                                                                                                                                         
byl nejdůležitějším a nejvlivnějším úředníkem České koruny. Od roku 1624 kancelář trvala sídlila ve Vídni až do 
roku 1749, kdy tento úřad zanikl. HLEDÍKOVÁ, JANÁK, DOBEŠ. Dějiny správy. s. 122. 
146 Židovské obce byly vyňaty z městské správy, nicméně podléhaly královské komoře. To bylo patrné díky 
mnohým panovnickým zásahům v průběhu 17. století, které například v roce 1635 upravily volby dvanáctičlenné 
židovské rady starších a následně postavily veškerou správu a hospodářství židovských obcí pod kontrolu 
královského inspektora a rentmistra (křesťana). Soudnictví však zůstalo samostatné. HLEDÍKOVÁ, JANÁK, 
DOBEŠ. Dějiny správy. s. 220. 
147 Varta = hlídka, stráž. BĚLIČ, Jaromír, KAMIŠ, Adolf, KUČERA, Karel. Malý staročeský slovník. Praha, 
1979. s 556. 
148 Bradýř = ranhojič, holič. BĚLIČ, KAMIŠ, KUČERA. Malý staročeský slovník. s 24. 
149 To znamená rozeznávat „skutečné“ žebráky (tj. silné, zdravé a práceschopné jedince mužského i ženského 
pohlaví) od žebráků „falešných“ (tj. ti, kteří pouze předstírají nemoc, zranění atd.). Více o tomto rozlišení v 
RHEINHEIMER, Martin. Chudáci, žebráci a vaganti : Lidé na okraji společnosti 1450-1850. Praha, 2003. 
150 Zemští bradýři a lékaři měli bezplatně poskytovat lékařské služby všem „skutečným“ chudým; k tomuto 
účelu totiž měli roční platy.  
151 Například koho léčili, jakou měl dotyčný nemoc, jaké léky potřebovali, jak byla úspěšná jejich léčba atd. 
152 Viz níže. 
153 O možném významu tohoto slova viz níže. 
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vykonávání uložených trestů ze strany poříčního práva. Proto se má všem osobám, které 
budou šetřit přestupníky uložit polovina trestu, co provinilci. K tomu ještě navíc novoměstský 
magistrát neopomene učinit další opatření. Toto poslední upřesnění nám dokládá, že poříční 
právo zapadalo pod městskou radu Nového města. 
 
Po představení městských úřadů, úředníků aj. (resp. jejich kompetencí) bych se rád zaměřil na 
ty, kteří představovali nebezpečí pro veřejný pořádek ve městě. Tento policejní řád se obrací 
na všechny obyvatele pražských měst (a vlastně i ty, kteří se v pražských městech zdržovali), 
a proto se dá říct, že všichni Pražané (potažmo všichni, kteří se nacházeli na území Prahy) 
mohli být považováni za ono nebezpečí. Konkrétně se patent zabývá různými řemeslníky 
(např. plavci z Podskalí, sládci atd.), nádeníky (např. drvoštěpové, navalečové atd.), čeládkou 
(služebníci, kočí, pacholci154, šenkýřky155, děvečky156, kuchařky, chůvy atd.) i obchodníky 
(např. židovští handlíři nebo podskalští plavci). Myslím, že se patent zaměřuje na různé 
řemeslníky, nádeníky a čeládkou zejména z toho důvodu, že v druhé polovině 17. století 
cechy na jedné straně kontrolovaly veškeré městské hospodářství, na druhé straně se na ně 
upínala pozornost, zejména kvůli merkantilistům, kteří je považovali za jednu z největších 
překážek volnějšího podnikání. Druhým důvodem, proč je zmínka o řemeslnících, ale i 
obchodnících je samozřejmě narušování veřejného pořádku ze strany těchto skupin lidí. 
O této skupině obyvatel se můžeme dočíst například v ustanovení č. 1 (toto ustanovení se 
zabývá přijímáním čeládky – uvedení délky služby, ročního platu, způsobu chování atd.; 
zajímavé je, že u mužské čeládky se neuvádí roční plat, naopak u žen je přesně stanoven); č. 3 
(o nádenících, především drvoštěpech, kteří kradou dříví); č. 5 (článek týkající se splavování 
dříví z Podskalí); č. 6 (paragraf pojednávající o prodávání dříví podskalskými plavci, kteří 
provádějí různé podvody); č. 7 (ustanovení, které pojednává o obchodnících, řemeslnících a 
zejména nádenících/především zednických – uvedení způsobu chování a denního platu; zde je 
zajímavé, že nádeníci měli vyšší denní mzdu v období od sv. Jiří do sv. Havla než v období 
od sv. Havla do sv. Jiří – v prvním (letním) období měli zřejmě více práce, a proto vyšší mzdu, 
než v druhém (zimním) období). 
Další skupinou, na kterou se vztahuje tento patent, jsou židé (např. cizí židovští žebráci a 
židovští obchodníci). Obecně lze pozorovat určité protižidovské antipatie ze strany pražského 
obyvatelstva a zemských orgánů (oproti habsburským panovníkům, kteří jim poskytovali 
ochranu). Tyto antipatie byly v 17. století způsobeny především vzrůstem řemeslné výroby 
v židovském ghettu, jenž postupně začala konkurovat křesťanským cechům, kterým se tato 
situace příliš nezamlouvala. Dalším důvodem byl nárůst počtu židovského obyvatelstva, který 
se projevil stoupajícím přelidněním ghetta. Tento nárůst lze přičíst zejména válkám s Turky, 
které do Prahy přivedly mnoho přistěhovalců z Uher a z rakouských zemí.  
Židy se zabývá ustanovení č. 9 (tj. ustanovení pojednávající o žebrácích a tulácích, ale i 
židech), konkrétně část o cizích židovských žebrácích (viz níže) a také část o židovských 
„handlířích v koních“, kterým se zakazuje (a vlastně i všem židům), aby najímali a chovali 
křesťanské pacholky nebo jinou čeleď k jejich domácí potřebě, a to ze strachu, že tito 
odstoupí od křesťanské víry, a ohrozí tak spásu svých duší. Tato část devátého ustanovení 
tedy poukazuje na skutečnost, že panovníkovi, resp. místodržícím šlo nejen o materiální blaho 
poddaných, ale také i o duchovní blaho. 
Třetí kategorií, kterou se patent zabývá, jsou (zběhlí) zahaleči, žebráci („skuteční i falešní“, 
cizí a domácí, židovští atd.) a tuláci. I v tomto případě si myslím, že velký podíl na tom, že se 
o této skupině lidí pojednává, mají válečná tažení (zejména proti Turkům). Ostatně to do 

                                                 
154 Pacholek = sluha, tovaryš, čeledín. BĚLIČ, KAMIŠ, KUČERA. Malý staročeský slovník. s 292. 
155 Šenkýřka = hospodská. (Šenkovánie = šenkování, čepování, nalévání. BĚLIČ, KAMIŠ, KUČERA. Malý 
staročeský slovník. s 499. 
156 Děvečka = služebná, služka. BĚLIČ, KAMIŠ, KUČERA. Malý staročeský slovník. s 43. 
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určité míry potvrzuje samotný patent, který se zmiňuje o vojácích, kteří z lásky k vlasti přišli 
o své zdraví. Možná na to měl i vliv požár Starého města v roce 1689, který s největší 
pravděpodobností zavinili žháři, naverbovaní francouzským vojskem. Je nutné si uvědomit, 
že mezi příčiny chudnutí v raném novověku patřil nedostatek pracovních příležitostí, cizí 
prostředí, životní situace (např. nemoc nebo stáří), ženské pohlaví (hospodářský a 
společenský systém dával totiž ženám jen malou šanci, aby se uživily), ale také nárůst počtu 
obyvatel157 , hladomory158 , již zmíněné války, strukturální hospodářské změny, technické 
vynálezy a nové obchodní cesty159.  
Patent z roku 1696 tedy rozlišuje „skutečné žebráky a falešné žebráky“. „Skuteční“ žebráci 
mají podle patentu (ustanovení č. 9) obdržet bez potíží „městské olověné znamínko“. Tímto 
„městským znamínkem“ se zřejmě myslí jakýsi odznak žebráků, který potvrzoval, že jsou 
„skuteční" chudí, zasluhující podporu. Schopnost a ochota pracovat byly hlavními kritérii při 
posuzování otázky, zda chudého člověka podporovat nebo ne. Péče se tedy omezovala na slabé, 
nemocné, vdovy a sirotky, zatímco práceschopní, „silní" chudí z ní byli vyloučeni. Vzhledem k 
tomu, že „místní skuteční chudí“ měli nárok na podporu, nesměli na ulici žebrat. Patent jim 
totiž dovoluje žádat o „svatou almužnu“ pouze v určitých kostelech pražských měst, jinde to 
mají přísně zakázáno (ustanovení č. 9). Také bylo důležité, zda „chudý“ byl v dotyčném místě 
usedlý, protože pouze rodiště potřebných mohlo své chudé podporovat. Cizí chudí tedy nejenže 
neměli nárok na podporu, ale navíc nebyli v tomto období ve městě trpěni. V patentu (článek č. 
9) se totiž píše, že cizí žebráci měli být (podle Obnoveného zřízení zemského) vypovězeni 
z města i ze země. Cizí žebráci nesměli být ani vpuštěni do města. Ve městě se též neměli 
„trpět“ ti, kteří „neforemný oudy mají“, avšak oproti cizím žebrákům byli tito jedinci vsazováni 
do špitálů, které většinou sloužily jako útulky pro chudé, pro staré osoby pobírající rentu nebo 
pro nemocné. 
Další skupinou žebráků, o které se zmiňuje tento patent, jsou cizí židovští žebráci (článek č. 
9), kteří přicházeli do židovského města. Po zaplacení židovského cla byli tito žebráci 
vpuštěni do židovského města, kde páchali různé zločiny. Proto se tímto patentem zakazuje 
zmíněné židovské clo a požaduje se, aby tito židé byli vykázáni z města a ze země. Pokud by 
se vrátili a byli dopadeni, hrozilo jim uvěznění. 
O zahalečích pojednává ustanovení č. 2, ve kterém mě nejvíce zajímá část o zběhlých 
zahalečích. Tato část poukazuje na fakt, že v pražských městech a na postranních právech se 
zdržuje mnoho těchto lidí, kteří neprovozují žádný obchod ani nepracují (naopak posílají své 
děti žebrat). Tito lidé se skrývají, protože utekli od své vrchnosti, pánům (ze služeb) nebo 
svým mistrům. Kvůli těmto „zběhům“, kteří podle patentu vedou nepořádný život, je na jednu 
stranu čím dál větší nedostatek pracovních sil (čeládky a nádeníků) a na druhou stranu čím dál 
větší počet „nočních škodlivých“ tuláků a zlodějů. Co se týče poddaných, kteří od své 
vrchnosti utekli, je nutné si uvědomit, že v tomto období bylo město velkým lákadlem pro 
venkovské obyvatelstvo, nabízelo jim větší bezpečí a svobodu. Na venkově byli totiž tito 
poddaní, podle Macka, v podstatě otroky svých pánů, nemohli se bez jejich svolení stěhovat, 
posílat děti na studia ani na řemeslo, neměli zastání na soudech atd. (mluvím tedy zde o 
vztahu nevolnictví, který byl zrušen až roku 1781). Většina uprchlíků však nebyla 
(vrchnostmi) nalezena a donucena k návratu. Měšťanstvo totiž příliš nereagovalo na naléhání 

                                                 
157 Kvůli Třicetileté válce se počet obyvatel Prahy snížil. K vyrovnání válečných ztrát došlo až na začátku 18. 
století, kdy se počet obyvatel Prahy dostal zhruba na předbělohorskou úroveň. BĚLINA, et al. Dějiny Prahy. s. 
412. 
158 Například v roce 1680 proběhla v Čechách velká morová epidemie. BĚLINA, et al. Dějiny Prahy. s. 412. 
159 RHEINHEIMER. Chudáci. Nižší vrstvy a pauperizace, s. 13-43. 
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šlechty a hlavně ve městě byla celkem silná poptávka po pracovních silách; ve prospěch 
zběhlých také hrála obtížná kontrolovatelnost prostoru.160 
Všechny výše zmíněné skupiny obyvatelstva (řemeslníci, čeládka, nádeníci, obchodníci; židé; 
různí žebráci a tuláci) tedy představovaly potenciální nebezpečí pro veřejný pořádek města.  
Proti těm, kteří porušili ustanovení tohoto patentu, mohli městští úředníci zakročit různými 
způsoby. Nejčastěji se jako trest uvádí uvěznění („takový má šesti-nedělním arestem v šatlavě 
o samým suchým chlebě a vodě neprominutedlně potrestán býti“, pokud by někdo z čeládky 
sám od sebe, proti vůli svého pána, odešel ze služby – ustanovení č. 1; nebo také „arest“ pro 
toho nádeníka, který by „zaháleti chtěl“ – ustanovení č. 7) nebo peněžitá pokuta (například 
pokuta 3 kop míšeňských grošů 161  pro toho, kdo by dříví za patentem stanovenou cenu 
nechtěl splavit nebo od lidí žádal více – ustanovení č. 5). Je nutné si uvědomit, že slovo 
„pokuta“ neznamenalo jen pokutu nebo peněžitý trest, ale také trest, potrestání nebo i úrok či 
zisk162. Měna používaná při uvádění peněžité pokuty obvykle bývá kopa míšeňských grošů. 
Vedle této měny se v patentu také setkáme se zlatým (florén) a krejcary. Někdy se jako trest 
také uvádí propadnutí denní mzdy nebo změna pracovní doby (například v ustanovení č. 3 se 
píše, že drvoštěpům, kteří byli přistiženi při krádeži dříví má propadnout denní mzda a navíc 
musí „budoucně ne o půlnoci (jakž se dosavád dálo), nýbrž letního i zimního času ráno ve 4. 
hodiny německý jich dílo začínati, a až do 4. hodin k večerou pilně a pořádem v díle 
setrvati“), veřejně prospěšné práce (čištění ulic pro zahálející nádeníky – ustanovení č. 7), 
zastavení živnosti (těm podskalským plavcům, kteří budou nakupovat dříví a provádět s ním 
různé podvodnické obchody; ustanovení č. 6 totiž zakazuje podskalským plavcům, z důvodu, 
aby již nedocházelo k žádným podvodné obchodům ze strany těchto plavců, nakupovat dříví, 
pod pokutou 10 kop míšeňských grošů, kterou musí nahlásit do české kanceláře, a zastavení 
podskalské živnosti a obchodu) nebo i vypovězení z města nebo ze země (v ustanovení č. 9 se 
ukládá všem magistrátům pražských měst, aby se postaraly o vyhoštění všech podvodnických 
cizích žebráků a tuláků z města a následně ze země). Tresty se samozřejmě mohly hromadit 
(viz výše). V ustanovení č. 7 se můžeme dokonce dočíst, že vybraná pokuta (10 kop 
míšeňských grošů za přeplácení nádeníků ze strany zednických mistrů) bude sloužit 
k vydláždění ulic ve městě, ve kterém došlo k porušení ustanovení patentu.  
Vedle rozličných trestů, které měli městští úředníci k dispozici, existovala i jiná opatření, 
která mohli využívat pro dosažení nebo udržení pořádku, například prohlížení domů 
(„visitace“, „visitýrování“), stanovení určité „taxy“ nebo také udělování městských odznaků 
pro „skutečné žebráky“. Naopak bylo zakázáno, aby úředníci brali nějaké poplatky za jejich 
úřední výkon („exekuce ex officio“) – například při zadržení nějaké osoby. Za výkon své 
funkce mívali totiž městští úředníci obvykle pevný plat (více viz městský rychtář163). 
Obecně se dá říct, že tresty jsou více méně jasně stanoveny. Naproti tomu kompetence 
městských úředníků nejsou vždy příliš jasné. V několika případech totiž nevíme, kdo 
konkrétně má na starost danou záležitost. V některých ustanoveních není buď vůbec napsáno, 
kdo se má zabývat danou záležitostí (například v článku č. 1 není jasné, kdo má na starost 
zatčení a uvěznění přestupníků, nebo v ustanovení č. 2 se nepíše, kdo má provádět prohlídky 
domů) nebo se pouze píše, že určitá věc spadá například pod městskou radu nebo poříční 
právo (avšak nevíme, jaký úředník se má zabývat daným problémem). 
Zajímavé je, že se tento patent zabývá nejen veřejnou sférou, ale i sférou soukromou. Hned 
v úvodu se totiž můžeme dočíst, že dobře ustanovený soukromý řád (tj. patent, který se bude 

                                                 
160 MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526), díl 4. Venkovský lid. Praha, 2002. Kapitola 7. 
Poddanství, či nevolnictví?, s. 480-501. 
161  1 kopa míšeňských grošů = 60 grošů. HLAVÁČEK, Ivan, KAŠPAR, Jaroslav, NOVÝ, Rostislav. 
Vademecum pomocných věd historických. Jinočany, 1997. Numizmatika, s. 341-409. 
162 BĚLIČ, KAMIŠ, KUČERA. Malý staročeský slovník. s 328. 
163 Kapitola I., část 3) „Policie“ v pražských městech. 
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zabývat i soukromými záležitostmi, například chováním mezi pány/hospodáři a jejich 
čeládkou/služebnictvem) bude mít velký podíl na nastolení obecného dobrého, tj. dobrého 
veřejného řádu (stavu daného společenství). 
V tomto patentu se v několika málo případech objevuje slovo „vrchnost“. Na jedné straně toto 
slovo vyjadřuje vztah pán-poddaný, který existoval na venkově.164 To je případ v ustanovení č. 
2 (viz výše), kde se má zřejmě na mysli venkovská vrchnost, od které utíkají její poddaní 
(kteří se zřejmě cítí být příliš utiskováni, a tak hledají útočiště ve městě). I v ustanovení č. 5 je 
řeč o tomto „typu“ vrchnosti, která má mít možnost svobodně a bez překážky ze strany 
podskalských plavců, prostřednictvím svých poddaných, splavovat dříví k mostu (asi 
Karlovu). Na druhé straně se však patent zmiňuje o vrchnosti, ke které mají měšťané (zřejmě 
osoby stavu měšťanského; viz níže) a obyvatelé hlásit vypovězenou nebo dokonce 
vymrskanou osobu (mají jí nahlásit „své představené vrchnosti“). Myslím, že slovo vrchnost 
zde znamená něco jako příslušný orgán (městská rada, „právo“, postranní právo atd.). Navíc 
toto ustanovení píše o každém „měštěnínu aneb obyvateli“, čímž dle mého názoru, odlišuje 
měšťanstvo od prostých obyvatel města. Oběma těmto skupinám však ukládá stejný trest (6 
týdnů ve vězení), pokud nenahlásí příslušné „vrchnosti“ vypovězenou osobu. K dalšímu 
odlišení měšťana (jakožto osobu stavu měšťanského) od prostého obyvatele města dochází 
v prvním ustanovení, kde je řeč o měšťanu a hospodáři165, kteří přijímají do služby čeládku, 
resp. služebnictvo. V tomto případě platí pro obě skupiny stejná pravidla (v přijímání, 
zaměstnávání a propouštění čeládky a služebnictva). A tak ačkoli tato ustanovení rozlišují 
člověka privilegovaného a neprivilegovaného, oběma ukládá stejná pravidla a stejný trest. 
 
 
Na závěr bych rád porovnal oby patenty, u kterých jsou patrné nejen určité podobnosti, ale 
také nějaké rozdíly. V obou případech jsou patenty v podstatě určeny radám pražských měst. 
První oslovuje purkmistry, rychtáře, konšele a práva pražských měst. Druhý pak magistráty 
pražských měst (tj. městské rady) spolu s postranními právy166. Ani u jednoho z patentů se 
bohužel nesetkáme se slovem „policie“. V obou případech se patenty vztahovaly na všechny 
lidi, kteří se zdržovali na území pražských měst (to znamená jak usedlé obyvatelstvo, tak i 
obyvatelstvo neusedlé). Tyto patenty byly vydány jako důsledek narušování veřejného 
pořádku. Mají tedy za cíl obnovit, ale i udržet veřejný pořádek ve městě (pomocí městských 
rad).  
První patent byl však vydán (resp. obnoven) císařem Rudolfem II., zatímco druhý patent byl 
vydán „pouze“ místodržícími. Je zřejmé, že druhý patent je podrobnější než ten první. 
Zatímco u prvního patentu není téměř nikdy jasné, jak má být přestupník potrestán167  – 
příslušný orgán má tak rozhodnout o podobě trestu, v druhém patentu jsou tresty více méně 
jasně stanoveny (pokuty, uvěznění, vypovězení z města, ze země atd.). I kompetence 
jednotlivých městských úředníků jsou přesnější. V druhém patentu se již nesetkáváme s tím, 
že daný přestupník má být potrestán podle „práva nebo vrchnosti“, pod které náleží, nýbrž 
v některých ustanoveních je uveden úředník, resp. úřad, který se má danou záležitostí zabývat. 
Nicméně se dá říct, že to je stále dost obecné. Další odlišnost se projevuje v tom, že v prvním 
patentu se v několika málo případech dělá rozdíl mezi urozenými (lidmi rytířského stavu) a 
neurozenými. Rozdíly jsou patrné jak v určitých možnostech, které mají lidé urození oproti 

                                                 
164 O životě venkovského lidu celkem dobře pojednává MACEK. Jagellonský věk, díl 4. 
165 Hospodář = hlava rodiny, manžel; hospodář, pán; (…) hostitel; hospodský, hostinský. BĚLIČ, KAMIŠ, 
KUČERA. Malý staročeský slovník. s 71. 
166 Postranní práva však na konci 17. století již neměla žádnou pravomoc ve věcech veřejných, policejních a 
trestních. 
167 Vyjma tří případů: útok na „právo nebo vrchnost“, nošení zbraní a zdržování se v pražských městech ze 
strany povalečů, žebráků a tuláků. 
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neurozeným (například chození v převleku), tak i v zacházení v případě porušení „zákona“. 
Podoba trestů zřejmě také byla dost odlišná (bohužel tresty nebyly konkrétně stanoveny; zde 
pouze odkazuji na formulaci „podle spúosobu a povahy osoby a proviniení ma skútečnie (…) 
trestan býti“). Naproti tomu se v druhém patentu již nesetkáváme s rozdíly mezi urozenými a 
neurozenými. To však může být dáno tím, že se druhý patent vztahuje spíše na řemesla, 
obchod, povaleče-žebráky-tuláky a židy. Nicméně ve dvou případech je zmínka o 
privilegované vrstvě – měšťanech; avšak ačkoliv dochází k odlišení měšťanů od obyvatel 
měst, oběma skupinám patent ukládá stejná pravidla a stejné tresty. 
Oba dva patenty v hrubých rysech představují poměry oné doby, avšak přímo neukazují, jak 
„Pražané“ dodržovali jednotlivá ustanovení těchto patentů, nebo do jaké míry se úředníci 
drželi těmito ustanoveními. Nicméně vzhledem k tomu, že se v tomto období normativní 
dokumenty neustále obnovovaly a doplňovaly168, dalo by se říct, že nebyly příliš dodržovány. 
To ostatně do určité míry potvrzují úvody obou patentů, ze kterých je zřejmé, že patenty byly 
ustanoveny kvůli trvajícím nepořádkům ve městě. I ze strany úřadů je díky druhému patentu 
zřejmá určitá liknavost. Patent totiž vyjadřuje obavy z nedůsledného vykonávání uložených 
trestů ze strany poříčního práva. Podle mého názoru byly patenty pouze odrazem panovnické 
vůle. 

                                                 
168 Viz instrukce v kapitole I., část 3) „Policie“ v pražských městech.  
Obnovování normativních dokumentů ostatně potvrzuje první patent, který byl také „pouze“ obnoven. 
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Závěr 
 
 
 
Pojem „policie“ označoval v raném novověku stav (veřejného pořádku) určitého společenství, 
ale i činnost veřejné moci k jeho docílení (například různými normativními dokumenty, 
jakými mohly být kupříkladu patenty). Ačkoli se pojem „policie“ neobjevuje v patentech, 
které jsem analyzoval, používá se tam pojem „řád“, který má dva významy. V prvním případě 
odkazuje slovo „řád“ na samotný patent, v druhém případě na veřejný pořádek ve městě. Oba 
dva významy jsou vzájemně propojeny, poněvadž podle obou patentů umožní dobře 
ustanoveny řád (tj. patent) dosáhnout lepšího „řádu“ (tj. veřejného pořádku). Oba patenty by 
tedy měly být jakýmisi odrazy skutečnosti, které chtějí dosáhnout. Často ale bývaly pouhou 
vůlí panovníka, a nebyly příliš dodržovány ani ze strany poddaných, ani ze strany městských 
úředníků. Oba patenty oslovovaly různé úřady a úředníky, kteří měli na starost městskou 
správu. Ze všech uvedených úředníků můžeme za předchůdce moderní policie považovat 
různé pořádkové orgány ve městě, resp. výkonné orgány městské rady, „práv“ i „postranních 
práv“. Těmito pořádkovými orgány byly městský rychtář a jeho pomocníci – písaři, 
pochopové, biřici, ponocní, čtvrtní hejtmané, předměstští rychtáři atd., dále pak například 
písař a jiní pomocníci náležející pod „práva“, a nakonec také různí úředníci, představující 
výkonný orgán na „postranních právech“. Ačkoli tito všichni představují jakousi 
„předmoderní policii“, liší se od té moderní tím, že netvořili samostatný resort, podléhající 
například přímo panovníkovi, a nebyli označováni za policisty. Byli to vlastně pouze městští 
úředníci, kteří měli na starost pořádkovou službu ve městě. Z tohoto hlediska by byla velmi 
zajímavá analýza vzniku moderní policie (potažmo porovnání moderní policie s pořádkovou 
službou ve městě, která jí předcházela). To je však úkol pro další práci.  
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Prameny 
 
 
 

1) Národní archiv Praha, Sbírka patentů, 25. leden 1587, Rudolf II. obnovuje policejní 
řád. 

2) Národní archiv Praha, Sbírka patentů, 29. listopad 1696, Místodržící království 
Českého vydávají policejní řád pro města pražská. 

 
 


