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KOMUNIKACE MĚSTA KOUŘIMI S APELAČNÍM SOUDEM V LETECH 1548 – 1568

Hana Čadová se ve své práci o komunikaci města Kouřimi pustila do velmi náročného úkolu, 

a to jak po stránce metodické, tak po stránce heuristické a interpretační. 

Zastavíme-li se nejprve u heuristiky, je třeba konstatovat, že využila několika fondů odlišné  

povahy a získaná fakta velmi efektivně propojila, takže kombinací několika pramenných 

souborů různé provenience mohla vzniknout velmi objevná práce. Nabízí totiž nejen nové 

poznatky k počátkům apelačního soudu, ale  obecně velmi  instruktivní vhled do 

předbělohorské soudní praxe a dobové právní kultury. Kromě pramenů, jejichž původcem byl 

apelační soud a jež tvoří přirozeně jádro práce, analyzovala diplomantka související prameny 

ilustrující aktivity městského soudu (resp. královského rychtáře) v Kouřimi, komorního soudu

a také české komory, reprezentující majetkové zájmy panovníka, resp. arciknížete Ferdinanda. 

Prameny přitom rozdělila na skupinu primárních (vlastní korespondence mezi AS a městem) a 

sekundární – doplňující informace k jednotlivým přím. Svou pozornost věnovala konkrétní 

úrovni komunikace, tzn. kdo vlastně listy, jež si apelační soud s kouřimskou městskou radou 

vyměňoval, odevzdával či naopak vyzvedával. 

Misivy vyměňované mezi AS a Kouřimí Čadová analyzovala pečlivě po diplomatické stránce, 

vytvořila jejich typologii a věnovala se i jejich obsahu a osobám, které byly spornými 

stranami. Nechybí typologie projednávaných a odvolávaných případů. Z hlediska dějin AS  

přispěla k porovnání normy (instrukce) a praktického chodu (například v otázce dodržování 

lhůt!) této nové soudní instituce. Její práce je tedy i významným příspěvkem k dějinám 

správy.

V závěrečném exkurzu podává autorka jakousi právní mikrohistorii: případ bohatého 

městského statku v Kouřimi, na nějž mohl být uplatněn řádný dědický nárok jen z jedné 

čtvrtiny a zbylé tři čtvrtiny spadaly – alespoň jak se to zprvu jevilo – pod panovníkem (v praxi 

českou komorou) nárokovanou odúmrť. Tento případ byl ve své komplikovanosti a počtem do 

případu zapojených soudních a politických činitelů zajisté výjimečný.

Práci Hany Čadové lze tedy hodnotit jako velmi inspirativní z hlediska diplomatiky, dějin 

správy i dějin právních institucí. Z tohoto hlediska zaslouží absolutorium. Rezervy zůstaly 



v poznání osob, jež v případech hrály hlavní roli, odkrytí  jejich vzájemných zájmových a 

klientských vazeb. To je ovšem téma, jež by si vyžádalo rozsáhlý prosopografický výzkum, 

jenž by autorku zavedl poněkud jinam než ve směru zadání. 

Navrhuji jednoznačně hodnocení práce stupněm výborná.
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