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Anotace
Předmětem této rigorózní práce se staly dva nejstarší rychtářské manuály města Náchoda,
jež jsou součástí fondu Archiv města Náchod, uloženého ve Státním okresním archivu
v Náchodě. Tyto úřední městské knihy jsou v rámci fondu náchodského městského archivu
evidovány pod inventárními čísly 835 a 836 a jsou časově vymezeny lety 1603–1632
a 1626–1636. Svým obsahem i formou představují důležitý pramen k dějinám správy města
Náchoda v první polovině 17. století a z hlediska právních dějin vydávají zajímavé svědectví
o aplikaci Koldínových městských práv v právní praxi raně novověkého poddanského města.
Vlastním cílem rigorózní práce je paleograficko-diplomatický rozbor a obsahová analýza
těchto archivních pramenů. Paleograficko-diplomatický rozbor se zaměřuje na popis vnějších
znaků rychtářských manuálů, typologii zápisů a identifikaci jednotlivých písařů a jejich
zařazení do struktury městské kanceláře. Hlavním cílem obsahové analýzy těchto městských
knih je typizace zaznamenaných právních úkonů za účelem bližšího vymezení kompetencí
městského rychtáře jako orgánu náchodské městské správy v první polovině 17. století.
Klíčová slova: městské knihy, rychtářské manuály, městská správa, rychtáři, Náchod,
17. století, paleografická analýza, diplomatický rozbor, obsahová analýza
Annotation:
Two the oldest Manuals of the reeve's office of the town of Nachod are in the focus of this
diploma work. These municipal official books were collected between the years 1603–1632
and 1626–1636. The content of the books as well as their form represent very important
source to the history of the municipal administration in the first half of the 17th century.
In regard to the juridical history they bring out an interesting testimony of application
so called Koldin’s municipal law in legal system of the early-modern vassalage town.
The aim of the diploma work is to do both the paleographic and the diplomatic analysis,
as well as the content analysis of those archive sources. The description of the external
features of the Manuals of the reeve's office, typolgy of the written records and identification
of the municipal scribes as individuals and finding out their positions in the municipal office
organization is the main target of paleographic and diplomatic analysis. The main target of the
content analysis is standardization of the registered legal acts. Sense of that is to define closer
the reeve’s competences as a municipal authority in the first half of the 17th century.
Keywords: municipal official books, manuals of the reeve's office, municipal administration,
reeves, Nachod, 17th century, paleographic analysis, diplomatic analysis, content analysis
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1. ÚVOD
Působení náchodského městského rychtáře jako orgánu městské správy se svými vlastními
kompetencemi v oblasti policejní a soudní správy si na počátku 17. století vyžádalo založení
samostatných úředních knih pro zaznamenávání agendy rychtářského úřadu. Založením
rychtářských manuálů byly rozšířeny již existující řady náchodských specializovaných
městských knih sporného a nesporného soudnictví o další článek, který významným
způsobem přispívá k pochopení organizace náchodské městské kanceláře v době před
a pobělohorské. Předmětem této rigorózní práce se staly dva nejstarší rychtářské manuály
města Náchoda pocházející z první poloviny 17. století. Oba rychtářské manuály jsou uloženy
ve fondu Archiv města Náchod, jenž je spravován Státním okresním archivem v Náchodě.
V rámci archivního fondu náchodského městského archivu jsou evidovány pod inventárními
čísly 835 a 836 a jsou časově vymezeny lety 1603–1632 a 1626–1636. Vlastním cílem
rigorózní práce pak je paleograficko-diplomatický rozbor a obsahová analýza těchto
městských knih jako dvou důležitých pramenů ke sledování vývoje náchodské městské správy
a organizace městské kanceláře v první polovině 17. století.
Jedním z hlavních úkolů diplomatického rozboru je rekonstrukce geneze rychtářských
manuálů na základě vnější znaků těchto městských knih a za využití poznatků z oblasti
kodikologie. S tímto úkolem úzce souvisí popis vazby knih a způsobu jejich foliace, důležitou
součástí je i identifikace filigránů vyskytujících se v manuálech za účelem zjištění
provenience použitého papíru. Druhá část diplomatického rozboru manuálů se bude týkat
jejich vnitřních znaků, konkrétně jazyka jednotlivých zápisů, jejich datace a především pak
typologie vyhotovených záznamů. Vzhledem k četnému výskytu do manuálů dodatečně
vevázaných písemností, jejichž vznik prokazatelně nebyl spojen s náchodskou městskou
kanceláří, budou při typologii písemných záznamů rychtářských manuálů kromě právních
hledisek zohledňovány také jejich diplomatické kategorie.
Paleografická analýza v manuálech se vyskytujících rukopisů má za úkol identifikovat
jednotlivé písaře, kteří se podíleli na zapisování do těchto městských knih, a zařadit je
do organizační struktury náchodské městské kanceláře. Zvláštní pozornost bude
při paleografické analýze věnována rozboru rukopisů písařů žalob, právních odpovědí
a průvodů, u nichž se vazba na městskou kancelář nepředpokládá. Rukopisy vevázaných
missivů, jejichž vznik s náchodskou městskou kanceláří spojen nebyl, bude pouze evidován,
nikoli analyzován.
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Hlavním cílem analýzy obsahu dvou nejstarších náchodských rychtářských manuálů je
typizace zaznamenaných právních úkonů za účelem bližšího vymezení kompetencí městského
rychtáře v první polovině 17. století. Vzhledem k nadměrnému rozsahu agendy těchto
městských knih bude obsahová analýza zpracována formou tabulek se základními heslovitými
údaji o předmětu zápisů, rozřazenými do uměle vytvořených kategorií, které budou následně
statisticky zhodnoceny. Sestavením tabulek s věcným obsahem zápisů současně dojde
k propojení všech zápisů vztahujících se k jedné záležitosti, které mohou být z důvodu složité
struktury těchto úředních knih rozmístěné na různých místech manuálů. Výhodou takového
propojení zápisů je snazší sledovatelnost průběhu akuzačních procesů a jejich výsledků.
Výsledky paleograficko-diplomatického rozboru a obsahové analýzy budou společně
statisticky vyhodnoceny ve zvláštní kapitole. Účel tohoto statistického zhodnocení spočívá
v názorném

číselném

vyjádření

četnosti

výskytu

rychtářských manuálů a vyjádření jejich vzájemného poměru.
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některých

důležitých

jevů

1.1 Prameny a literatura
Třebaže je tato práce cíleně zaměřená na studium pouze dvou konkrétních archivních
pramenů, je třeba mít na paměti, že jejich existenci je nutné chápat jako součást organicky
vzniklého celku, kdy na mnohé otázky lze nalézt odpověď v jiných archivních pramenech
stejné provenience. Bylo by tedy kontraproduktivní vytrhnout tyto rychtářské manuály
z jejich kontextu a analyzovat je bez zpětné vazby na ostatní dochované písemnosti
náchodské městské samosprávy.
Jak již bylo uvedeno, předmětem této práce se staly dva nejstarší rychtářské manuály
města Náchoda pocházející z první poloviny 17. století.1 Pro studium těchto manuálů byly
v mnohých případech velmi přínosné i záznamy jiných městských knih. Knižní materiál
náchodského městského archivu byl využit především při paleografické analýze rukopisů
vyskytujících se v rychtářských manuálech, kdy byly rukopisy dochovaných městských knih
z daného období využívány jako srovnávací materiál. Kromě srovnávacího materiálu poskytly
náchodské městské knihy ke studiu rychtářských manuálů i mnoho jiných informací. V knize
trhové se zápisy z let 1558–16302 byly nalezeny záznamy o obnovování městského úřadu
v roce 1603, 1609 a 1611 a z trhové knihy se zápisy z let 1577–16793 byly získány zajímavé
údaje o radním písaři a posléze konšelu Severinu Bokovi a jím realizované koupi domu
v Náchodě. List regenta trčkovských panství Jindřicha mladšího Kustoše ze Zubří a Lipky
z roku 1628, jenž byl vevázán do knihy přátelských smluv, narovnání a dlužních zápisů
datované do let 1501–1629,4 přispěl k objasnění působení specializovaných písařů
v náchodské městské kanceláři a kniha trhová se zápisy z let 1537–1558 předložila soupis
městských knih, sestavený náchodským kaplanem Josefem Myslimírem Ludvíkem v první
polovině 19. století, který referuje mimo jiné i o rychtářských manuálech.5
Také listinný a aktový materiál poskytl některé zajímavé informace vztahující se
k vytyčenému tématu. Například zachovací list vystavený purkmistrem a radou města
1

Nejstarší rychtářské manuály byly původně časově vymezeny lety 1603–1632 a 1626–1636. Při detailním
studiu zápisů těchto manuálů však došlo ke zjištění, že toto vymezení není zcela přesné, a tudíž byl časový
rozsah manuálů v rámci této práce drobně pozměněn (viz podkapitola 2.2.2 Datace zápisů). Citace manuálů
odpovídající obsahu inventáře archivního fondu, jehož jsou součástí, ovšem zní: Státní okresní archiv Náchod
(dále jen SOkA Náchod), fond Archiv města Náchod (dále jen AM Náchod), Rychtářský manuál, 1603–1632,
inv.č. 835, kn.č. 34.; SOkA Náchod, AM Náchod, Rychtářský manuál, 1626–1636, inv.č. 836, kn.č. 35.
2
SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová (V černé kůži vedené knihy gruntovní), 1558–1630, inv. č. 910,
kn.č. 109, fol. 20r,v.
3
SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová 1577–1679, inv.č. 911, kn.č. 110, fol. 265r-267r.
4
SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha přátelských smluv, narovnání a dlužních zápisů se zápisy z let 1501–1629,
inv.č. 956, kn.č. 155, fol. 62a.
5
SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová (Zápisové koupí a prodejů), 1537–1558, inv.č. 908, kn.č. 107,
fol. 12, 13.
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Kladska dne 27. září 15966 objasňuje původ radního písaře Severina Boka. O odchodu
náchodského radního písaře Lukáše Šadimského ze Šadimi ze služeb města Police svědčí
zachovací list ze dne 12. května 1604, který byl vystaven purkmistrem a radou města Police.7
Součástí náchodského městského archivu je také nepříliš rozsáhlá písemná pozůstalost
Lukáše Šadimského, jež byla zařazena do vytvořené skupiny písemností nazvané Soukromá
práva - Měšťané.8 Mezi těmito soukromými písemnostmi, které byly mimochodem rovněž
využity při zpracování této práce, se nalézá mnoho přínosných informací o osobě tohoto
písaře a událostech z období třicetileté války na Náchodsku.
V aktovém materiálu lze nalézt také některé důležité prameny týkající se samotného
rychtářského úřadu. Mezi instrukcemi a pokyny vrchnosti se nalézá instrukce vydaná
Albrechtem Smiřickým ze Smiřic roku 1552, jíž byly stanovovány povinnosti městského
rychtáře.9 Mezi právními akty10 a drobnými radními manuály11 je navíc uložen dílčí
rychtářský manuál se zápisy z let 1624–1625, v jehož případě došlo zřejmě k opomenutí
vevázání do vazby rychtářských manuálů.12 Pro sledování chodu městského úřadu jsou velmi
zajímavým pramenem purkmistrovská registra, jež jsou součástí účetního materiálu aktového
charakteru. Pozůstatky purkmistrovských register jsou však bohužel značně mezerovité,
přičemž z některých let se dochovaly pouze fragmenty.13

6

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 78, listina č. 53.
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 82, listina č. 57.
8
SOkA Náchod, AM Náchod, Písemnosti města Náchod IV, Soukromá práva B – Měšťané. Lukáš Šadimský
ze Šadimi, městský písař – soukromé písemnosti (supliky, žádosti, korespondence s příbuznými a přáteli,
majetkové záležitosti a smlouvy), 1617–1647, inv.č. 1568, kt.č. 35.; SOkA Náchod, AM Náchod, Písemnosti
města Náchod IV, Soukromá práva B – Měšťané. Lukáš Šadimský ze Šadimi (Soukromé písemnosti týkající se
třicetileté války), 1622–1645, inv.č. 1569, kt.č. 36.; SOkA Náchod, AM Náchod, Písemnosti města Náchod IV,
Soukromá práva B – Měšťané. Lukáš Šadimský ze Šadimi, městský písař – písemnosti z jeho pozůstalosti
týkající se Police nad Metují a polického a broumovského panství, 1599–1645, inv.č. 1570, kt.č. 36.
9
SOkA Náchod, AM Náchod, Dekrety, instrukce a pokyny vrchnosti, 1552–1768, inv. č. 1437, kt.č. 17.
10
SOkA Náchod, AM Náchod, Písemnosti města Náchod III, B. Soudní věci, 2. Civilní sporné, Civilní procesy,
přátelské smlouvy, obvinění stížnosti, 1607–1786, inv.č. 1492, kt.č. 24.
11
SOkA Náchod, AM Náchod, Písemnosti města Náchod III, B. Soudní věci, 2. Civilní sporné, Právní manuály
pro různé spory – pozůstalosti, majetek, dluhy, 1599–1625, inv.č. 1493, kt.č. 24. V případě těchto manuálů
označených jako radní je třeba zmínit, že se jedná spíše o právní akta než o městské knihy. Většinou totiž
obsahují dokumenty shromážděné k jednomu soudnímu řízení před soudem konšelským.
12
SOkA Náchod, AM Náchod, Písemnosti města Náchod III, B. Soudní věci, 2. Civilní sporné, Právní manuály
pro různé spory – pozůstalosti, majetek, čest, 1565–1667, inv.č. 1494, kt.č. 24. Tento dílčí rychtářský manuál byl
zaveden v souvislosti s ustanovením Tobiáše Úpického městským rychtářem po obnově městské rady dne
7. října 1624. Vzhledem k jeho nepatrnému rozsahu (20 listů) nebyl zařazen mezi úřední knihy, ale byl uložen
do aktového materiálu mezi jiné dílčí manuály označované jako radní. Obsah tohoto dílčího rychtářského
manuálu nebyl zahrnut do rozboru, je na něj však v textu této práce odkazováno.
13
Purkmistrovská registra se dochovala pouze pro roky 1599–1600 (SOkA Náchod, AM Náchoda, inv.č. 3697,
kt.č. 711.), 1603–1604 (SOkA Náchod, AM Náchoda, inv.č. 3704, kt.č. 711.), 1607–1609 (SOkA Náchod,
AM Náchoda, inv.č. 3708-3709, kt.č. 712.), 1624–1629 (SOkA Náchod, AM Náchoda, inv.č. 3727-3731,
kt.č. 714-715.) a 1637–1641 (SOkA Náchod, AM Náchoda, inv.č. 3740-3743, kt.č. 715-716.). Z těchto pramenů
byla pro účely této práce využita především purmistrovská registra spadající do funkčního období městské rady
vymezeného daty 4. října 1627–1628. (SOkA Náchod, AM Náchoda, Účet příjmů a výdajů města,
purkmistrovská registra (1-12), jarmareční rejstřík 1627, 1627–1628, inv.č. 3730, kt.č. 715.)
7
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V souvislosti s výčtem archivních pramenů, jež byly využity jako sekundární prameny
ke studiu nejstarších náchodských rychtářských manuálů, je třeba upozornit, že v některých
případech byly informace o pramenech náchodské městské správy a jejich obsahu převzaty
z odborných studií a monografií historiků regionu a tak byly také citovány. Ve starších
regionálních historiografických pracích z 19. a z první poloviny 20. století lze navíc nalézt
zajímavé údaje excerpované či doslovně citované z archivních pramenů, které již současným
badatelům nejsou k dispozici. Na následujících řádcích je stručně pojednáno o titulech, jež
měly v tomto ohledu pro předkládanou práci zásadní význam.
Dějiny města Náchoda se v minulosti dočkaly několika monografických zpracování.
Starší, dnes už poněkud překonaná práce14 pochází z pera kněze a národního buditele Josefa
Myslimíra Ludvíka, který byl kaplanem v Náchodě v letech 1820–1833. Tato práce však měla
poněkud širší tématický záběr, neboť dějiny města zasadila do kontextu dějin panství a spojila
je s osudy jeho majitelů. Josef M. Ludvík při zpracovávání dějin Náchoda využil svoji
dlouholetou badatelskou činnost v náchodském městském archivu a proložil text této
historiografické práce četnými doslovnými přepisy pramenů.
Maximální vytěžení pramenů uložených v náchodském městském archivu je možné
pozorovat v o něco mladší monografii věnující se dějinám města Náchoda, již zpracoval učitel
náchodské reálné školy a dlouholetý správce městského archivu Jan Karel Hraše na konci
19. století. Z původně plánované třídílné práce však za života Jana Karla Hraše vyšel pouze
první díl dovedený do roku 1620.15 Druhý díl a nedokončený třetí díl zůstaly v jeho
pozůstalosti, uložené ve Státním okresním archivu v Náchodě. Vydání druhého dílu16 bylo
realizováno díky pracovníkům archivu v roce 1994 při příležitosti 740. výročí první písemné
zmínky o Náchodě. Obě publikace jsou velmi rozsáhlé a někdy až nadbytečně detailní v líčení
obsahu pramenů. Tato metoda práce s prameny má však pro současné badatele určité výhody,
které pramení z toho, že některé písemnosti náchodského městského archivu jsou dnes již
nenávratně ztraceny. I přes svoji detailnost a snahu o důkladné vytěžení archivních pramenů
mají tyto publikace drobné slabiny. V některých případech totiž došlo k mylné interpretaci
historických faktů a u určitých dat je nutné předpokládat značnou míru nepřesnosti.
Nejnovějšího monografického zpracování se dějiny města Náchoda dočkaly v roce 2004.17
Kolektiv autorů složený z pracovníků náchodského okresního archivu a jiných historiků
regionu, v čele s editorkami Ivanou Ebelovou a Lydií Bašteckou, uceleně vylíčil dějiny města
14

Josef Myslimír Ludvík, Památky hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho I, Hradec Králové 1857.
Jan Karel Hraše, Dějiny Náchoda I. Od nejstarších dob až do bitvy na Bílé hoře, Náchod 1895.
16
Týž, Dějiny Náchoda II. Od bitvy na Bílé hoře až do vypuknutí válek pruských (1620–1740), ed. Lydia
Baštecká a kol., Náchod 1994.
17
Lydia Baštecká – Ivana Ebelová (edd.), Náchod, Praha 2004.
15
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Náchoda od jeho prvopočátků až do současnosti. V této monografii bylo navíc upozorněno
na některé omyly a nedostatky starších historiografických prací a na základě současných
metod práce s prameny byly učiněny důležité závěry úzce související s činností městské
kanceláře a organizací městské samosprávy.
Dějinami města Náchoda v první polovině 17. století se zabývají také drobnější studie
Bedřicha Profelda, náchodského učitele a správce městského archivu v první polovině
20. století. Z jeho badatelské činnosti vzniklo několik článků, otištěných ve výročních
zprávách místní reálné školy a reálného gymnázia, které se přímo zaměřovaly na období let
1620–162318 a 1624–1629,19 popřípadě zpracovávaly určité dílčí téma z daného období.20
Bedřich Profeld mimo jiné zpracoval také biogram Lukáše Šadimského ze Šadimi,21 který
přináší mnoho zajímavých informací o životě tohoto náchodského radního písaře.
I v drobných pracích tohoto městského archiváře je patrná detailní práce s prameny a jeho
rozsáhlé citace mohou substituovat obsah některých dnes již postrádaných archiválií.
Tituly, o nichž bylo hovořeno na předchozích řádcích, jsou jen pouhým jednostranně
zaměřeným vzorkem rozsáhlé literatury, jež se vztahuje k tématice této rigorózní práce. Výčet
veškeré literatury použité ke zpracování daného tématu by však vzhledem k rozsahu všech
citovaných bibliografických údajů mohl na tomto místě působit poněkud nepřehledně. Jeví se
tedy jako účelnější odkázat v této souvislosti na vlastní poznámkový aparát práce, kam byly
vkládány nejen údaje o použité literatuře, ale i obecnější informace o srovnávací literatuře
vztahující se ke konkrétní problematice. V závěru této práce je pak připojen souhrnný přehled
všech použitých pramenů, edic a literatury, který je navíc doplněn o výběrový soupis edic
a komparativní literatury.

18

Bedřich Profeld, Náchod v letech 1620–1623. In: 12. výroční zpráva reálné školy v Náchodě za školní rok
1908–1909, s. 4.
19
Týž, Náchod v letech 1624–1629. In: 14. výroční zpráva jubilejní školy reálné v Náchodě za školní rok
1910–1911, s. 5-29.
20
Týž, K dějinám Náchodska v 1. polovici 17. století. In: 13. výroční zpráva jubilejní školy reálné v Náchodě
za školní rok 1909–1910, s. 5-12.; Týž, Poddanské poměry na panství Náchodském v první polovici XVII. století,
Český lid, roč. XIX, č. 1, s. 21n.; Týž, Náchod za vpádu Banérova do Čech r. 1639. In: 16. výroční zpráva reálné
školy a 4. výroční zpráva reálného gymnázia v Náchodě za školní rok 1912–1913, s. 3-9.
21
Týž, Lukáš Šadimský ze Šadimě. In: 35. výroční zpráva reálného gymnázia v Náchodě za školní rok
1931–1932, s. 3-9.
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1.2

Dějiny města Náchoda v kontextu širšího politického dění

v 1. polovině 17. století
Náchod byl na počátku 17. století významným rezidenčním sídlem pánů Smiřických
ze Smiřic, za jejichž správy město zažilo nebývalý rozkvět a prosperitu. Náchodské panství
s připojeným Vízmburkem1 koupil Zikmund Smiřický roku 1544 od Jana z Pernštejna
a spojil jej se svými državami ve východních Čechách.2 Po Zikmundově smrti v roce 1548
byly smiřické državy rozděleny mezi jeho tři syny, přičemž Náchod zdědil spolu s panstvím
Miletín a Poličany prostřední syn Albrecht.3 Po předčasné Albrechtově smrti v roce 1566
spravovala panství jeho vdova Hedvika společně s Albrechtovými bratry Jaroslavem
a Jindřichem.4 Roku 1586 se správy majetku ujal syn Václav, který se jako jediný
z Albrechtových mužských potomků dožil dospělého věku. Václav Smiřický však již roku
1593 ve věku pouhých třiceti let zemřel, přičemž jeho syn Albrecht Václav ještě nedosáhl
věku tří let.5
Nad sirotky Václava Smiřického převzal poručnictví Zikmund, potomek Jindřicha
Smiřického, bratranec Václavův, který byl pánem na panství Skály, Dub, Frýdštejn, Hořice,
Kumburk a od roku 1597 spravoval také fideikomis Kostelec nad Černými lesy. Zikmund
Smiřický ze Smiřic k náchodskému panství roku 1600 přikoupil od Jana z Talnberga statek
Rýzmburk6 a téhož roku finančně podpořil bezúročnou půjčkou město Náchod při koupi
slánského statku v Kladském hrabství. Po Zikmundově smrti v roce 1608 přešlo poručnictví
na jeho nejstaršího syna Jaroslava, jenž však roku 1611 v útlém mládí zemřel. Po roce 1611 se
správy náchodského panství ujal již dospělý Albrecht Václav a jako nejstarší žijící člen rodu
zdědil také fideikomis Kostelec nad Černými lesy.7 Za Albrechta Václava bylo náchodské
1

Vízmburské panství bylo k panství Náchod připojeno někdy mezi lety 1516–1519. (L. Baštecká – I. Ebelová
(edd.), Náchod, s. 60.)
2
Majetek Zikmunda Smiřického ve východních Čechách tvořila panství Skály (dnes Hrubá Skála), Návarov,
Hořice, Poličany, Miletín a Škvorec, jež získal v průběhu let 1515–1524. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.),
Náchod, s. 70.)
3
Nejstarší syn Jaroslav získal panství Škvorec, které spojil s panstvím Koloděje, Klučov a Kostelec nad Černými
lesy. Roku 1560 však panství Škvorec prodal mladšímu bratru Albrechtovi a z panství Kostelec nad Černými
lesy a Uhříněves roku 1594 vytvořil fideikomis. Nejmladší syn Zikmunda Jindřich obdržel panství Skály,
Návarov a Hořice, k němuž přikoupil Trosky, Milovice a Úbislavice. Prostřední syn Albrecht téhož roku, co
koupil panství Škvorec, prodal panství Miletín Jiřímu z Valdštejna a na Hostinném. (L. Baštecká – I. Ebelová
(edd.), Náchod, s. 70-71.)
4
Jindřich Smiřický zemřel již roku 1568, takže vrchní poručnictví nad dětmi zůstalo Jaroslavovi. Jaroslav zemřel
v roce 1597 jako bezdětný, jelikož se ani jedno z jeho dětí nedožilo dospělosti. Fideikomis, který učinil ze svého
majetku, měl dle jeho ustanovení spravovat vždy nejstarší příslušník rodu. (J.M. Ludvík, Památky, s. 123.)
5
J.M. Ludvík, Památky, s. 127.
6
Rýzmburský statek zahrnoval hrad Rýzmburk, poplužní dvůr, pivovar, městečka Žernov a Červená Hora a vsi
Skalka, Všeliby, Olešnice, Víska, Stolín a Mstětín. (J.M. Ludvík, Památky, s. 128.)
7
J.M. Ludvík, Památky, s. 128, 134.
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panství rozšířeno o statek třebešovský, totiž o Malý a Velký Třebešov a půl Litoboře.8 Avšak
ani Albrecht Václav se nedožil vysokého věku, neboť roku 1614 v Kostelci nad Černými lesy
předčasně zemřel na úplavici. Po smrti Albrechta Václava se veškeré rozsáhlé jmění
smiřického rodu soustředilo v rukách devatenáctiletého Albrechta Jana, syna Zikmunda
Smiřického ze Smiřic a mladšího bratra zemřelého Jaroslava, jenž byl posledním žijícím
příslušníkem tohoto významného rodu.9 Život Albrechta Jana Smiřického však byl rovněž
ukončen předčasně, a to roku 1618, na prahu třicetiletého válečného konfliktu, který pro české
země znamenal zásadní zvrat v jejich dosavadním politickém a náboženském vývoji.
V polovině 16. století, kdy se náchodský zámek stal rezidenčním sídlem náchodské větve
smiřického rodu, byl Náchod typickým poddanským městem řemeslnicko-zemědělského
charakteru. Ve městě vzkvétala četná řemesla, z nichž nejpočetnější byla řemesla
potravinářská10 a oděvní,11 rostl také význam řemeslníků textilního odvětví, zvláště pak
soukeníků, kteří svými výrobky zásobovali nejen celé náchodské panství, ale expandovali
i do sousedních měst a dokonce i do královských věnných měst Jaroměře a Hradce Králové.12
Ve městě se uplatňovala taktéž řemesla dřevozpracující a kovozpracující,13 prosperujícím
oborem bylo rovněž mlynářství.14 Náchodská řemeslná výroba byla přirozeně zastoupena
i jinými řemesly,15 jejich odbytištěm však byl především městský a místní trh, který zahrnoval

8

J.M. Ludvík, Památky, s. 134.
Albrecht Jan měl sice bratra Jindřicha, ten však byl retardovaný a tudíž k samostatné správě panství neschopný.
10
Početní byli zejména řezníci, kteří byli organizováni v cechu již v roce 1481. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.),
Náchod, s. 71.)
11
Mezi nejstarší náchodské cechy patří cech krejčovský a ševcovský. Artikule krejčovského cechu byly
obnoveny Albrechtem Václavem Smiřickým v roce 1613. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 73.)
12
Soukenický cech byl obnoven roku 1576. O velké prosperitě tohoto řemesla svědčí také to, že soukeníci patřili
k nejzámožnějším vrstvám městských obyvatel. (O cechu náchodských soukeníků podrobněji Jaroslav Čáp,
Poznámky k existenci soukenického cechu v Náchodě a v České Skalici, Z dějin textilu. Supplementum 9, 1989,
s. 88-99. či Ladislav Hladký, K statutům cechů textilních a oděvních řemesel (soukeníků, tkalců a krejčích
v některých východočeských městech v 16. století, Orlické hory a Podorlicko 7, 1994, s. 45-51.) Taktéž
tkalcovské řemeslo zřejmě zažilo v tomto období významný rozkvět, neboť jejich cechovní statuta potvrdil
Albrecht Smiřický již roku 1559. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 72-73.)
13
Řemesla zpracovávající dřevo a kovy, konkrétně zámečníci, kováři, truhláři, koláři a bednáři, se sdružila
do společného cechu, který byl potvrzen Albrechtem Václavem Smiřickým roku 1611. (L. Baštecká – I. Ebelová
(edd.), Náchod, s. 73.)
14
Jeden z mlýnů, tzv. Podbuční či Podbučný mlýn, byl vystavěn při úpatí Zámeckého kopce a původně panský
Velký mlýn stál na náchodském Krajském předměstí. Ve vsích, jejichž území bylo ve 20. století integrováno
do obvodu města Náchoda, se nacházel mlýn v Horním Bražci při pravém břehu Metuje a mlýn v Dolním Bražci
na levém břehu Metuje, jenž byl v roce 1560 zakoupen vrchností. Nejstarším z těchto mlýnů pak byl
vrchnostenský mlýn v Bělovsi, prameny doložitelný k roku 1432, který v roce 1556 od vrchnosti odkoupilo
město. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 71-72.)
15
Analýzu náchodských řemesel a živností tohoto období provedl na základě nejstarší knihy kšaftů J. Čáp
(Jaroslav Čáp, Náchodská nejstarší kniha kšaftů a místní řemesla a živnosti v 16. století, Procházka staletími,
Dissertationes historicae 1, 1993, s. 51-59.), sociální struktuře Náchoda se věnovala Z. Brandová (Zuzana
Brandová, Výrobní a majetková struktura města Náchoda v 16. století, Stopami dějin Náchodska 8, 2002,
s. 25-64. Tématika náchodských řemesel a živností je podrobně rozebrána také v rozsáhlé monografii věnované
náchodským dějinám, jejíž autorem je Jan Karel Hraše (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 472-551.; týž, Dějiny
Náchoda II, s. 351-391.)
9
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území tehdejšího náchodského panství. Náchodské týdenní trhy se konaly vždy ve čtvrtek,16
jarmarky připadaly na den sv. Martina17 a sv. Víta.18
V městě působil i poměrně velký počet kupců a obchodníků, takže se Náchod
po ekonomické stránce vyrovnal některým královským městům a některá menší dokonce
i předčil. Hospodářský rozkvět tohoto poddanského města přilákal řadu poddaných z okolních
panství, zejména pak z panství Broumov a Police spadajících do správy břevnovských
benediktinů, ale i ze sousedního Kladského hrabství.19 Přesto národnostní složení obyvatel
města Náchoda zůstávalo především české, výraznější minoritní skupinu tvořila pouze
židovská komunita, která zde pobývala již od 14. století. Židé původně požívali stejných práv
jako jejich křesťanští sousedé a jejich zdejší obec se v průběhu 16. století poměrně početně
rozrostla.20 Po nuceném odchodu ze země v roce 1541 a po jejich brzkém návratu na základě
královského glejtu se židé vesměs usazovali v ulici podél jižních hradeb,21 jež se proto
nazývala Židovskou.22
Mezi nejvýznamnější náchodské obyvatele první poloviny 17. století přirozeně patřili čelní
představitelé městské samosprávy, zvláště pak erbovní měšťané Jan Florian Brodský
z Neudorfu23 a Jan Holý neboli Jan Kostelecký ze Sladova.24 Váženými městskými obyvateli
16

Na týdenním trhu byla prodávána především zemědělská produkce. Na těchto trzích se používala náchodská
míra, která se lišila od míry zemské i od míry okolních měst. Náchodský korec byl totiž o jeden a půl čtvrtce
menší než například korec úpický. (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 434-435.)
17
Svatomartinský výroční trh udělil Náchodu král Jiří z Poděbrad privilegiem ze dne 27. května 1458.
(L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 552.)
18
Svatovítský výroční trh získal Náchod od krále Vladislava II. privilegiem ze dne 8. května 1498. (L. Baštecká
– I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 552.)
19
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 73-74.
20
K roku 1570 bylo v Náchodě evidováno 11 židů, respektive židovských rodin. Po požáru města v roce 1663
žilo v městě 10 židovských rodin. (Karel Kuča, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sv. IV,
Praha 2000, s. 243.) O židech v Náchodě podrobněji J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 567-583.; týž, Dějiny
Náchoda II, s. 322-332.; František Machát, Židé v Náchodě. In: Sborník prací historických k šedesátinám
Jaroslava Golla, Praha 1906, s. 298-319. a Bedřich Profeld, Židé v Náchodě po velikém požáru roku 1663,
Od kladského pomezí 13, 1935-1936, s. 33-36, 49-56.
21
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 79.
22
Za panství Piccolominiů byly do Židovské ulice povinně soustředěny všechny židovské rodiny a ulice se stala
uzavíratelným ghettem. Vstupovalo se do něho třemi vstupy (na začátku Hradební, Poštovní a Krámské ulice),
které byly zatahovány řetězem. Roku 1663 vzešel z Židovské ulice požár, při němž shořelo celé ghetto a spolu
s ním i celé město. (K. Kuča, Města, s. 244.)
23
Rodina Brodských přišla do Náchoda někdy v 16. století z Českého Brodu. Její příslušník Jan Florian byl
listinou císaře Matyáše ze dne 3. září 1612 povýšen společně se svým tchánem Jeronýmem Bukovským,
regentem smiřických panství, Václavem Semilským a Adamem Náchodským do šlechtického stavu. Jejich
společný predikát zněl z Neydorfu, respektive z Neudorfu, dle vesnice Nová Ves nacházející se
na černokosteleckém panství. (Oldřich Turčín, Jeroným Bukovský z Neudorfu, regent smiřických panství,
Z Českého ráje a Podkrkonoší 8, 1995, s. 31. Srv. August Sedláček, Českomoravská heraldika. Část zvláštní,
Praha 1925, s. 380-381.; J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 587-588.)
24
Rodina Holých přišla do Náchoda z Kostelce nad Černými lesy na konci 16. století a usadila se v domě č. 73.
V Náchodě pak převážilo používání příjmení Kostelečtí. Jan Holý Kostelecký byl ustanoven hejtmanem
náchodských žoldnéřů, kteří byli v roce 1593 vysláni do bojů proti Turkům. Posléze byl povýšen do šlechtického
stavu, a to na základě majestátu ze dne 20. července 1615, jímž byl připuštěn k erbu Jana nejstaršího
Sladovského ze Sladova. (A. Sedláček, Českomoravská heraldika. Část zvláštní, s. 482. Srv. J.K. Hraše, Dějiny
Náchoda I, s. 587-588.)
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byli také erbovní měšťané Jiřík Kvek z Dobré Mysli25 a Jakub Špáta z Freidenberka, jenž byl
vrchnostenským úředníkem náchodského panství.26 Z příslušníků zde žijící drobné šlechty je
třeba zmínit především vrchnostenského úředníka Hanuše Buchloveckého z Křížkovic,
majitele svobodného dvora ve Starém Městě (č. usedlosti 20 a 25),27 který po jeho smrti
v roce 1606 zdědila jeho druhá žena Kateřina, rozená Holcarová z Holic. Kateřina se roku
1612 znovu provdala, čímž přešel svobodný dvůr ve Starém Městě do držení jiného
v Náchodě žijícího příslušníka nižší šlechty, a sice Albrechta Kapříka z Lesonic, jenž působil
jako vrchnostenský štolmistr.28 Značný nemovitý majetek měla v městě Náchodě také rodina
pánů Slánských z Doubravice. Příslušník tohoto rodu Tobiáš, poslední majitel slánského
statku v Kladsku, zemřel bez dědiců roku 1593. Jeho bratr Jan zemřel roku 1601 a zanechal
po sobě tři nezletilé syny Tobiáše, Jana a Jiříka, jejichž poručíkem se stal Jan Holý
Kostelecký.29
Náchod jako poddanské město měl oproti sousedním městům poměrně výsadní postavení,
neboť vystupoval vůči několika okolním vsím jako jejich vrchnost.30 Náchodské městské obci
podléhaly tzv. šosovní vsi,31 k záduší farního kostela sv. Vavřince patřily vsi zádušní.
K šosovním vsím náležely vesnice Staré Město nad Metují (Starý Náchod), Běloves
(Bílijoves či Bílovec), Roudné a Véska, která na počátku 16. století splynula s Bělovsí.
V první polovině 16. století k těmto osadám přibyly ještě vsi Malé Poříčí a Bražec, v druhé
polovině tohoto století zaniklo osídlení na Roudném. Tato vazba šosovních a zádušních
vesnic k Náchodu vznikla již ve 14. století, ale v průběhu času se podstatně proměnila.
Obyvatelé šosovních vsí původně sice podléhali městské samosprávě, odváděli daně
z nemovitostí do náchodské městské pokladny a vztahovaly se na ně také jiné povinnosti jako
25

Jiřík Kvek z Dobré Mysli byl původně úředníkem polické a broumovské vrchnosti. Někdy po roce 1606 však
z těchto vrchnostenských služeb odešel a usadil se v Náchodě. (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, 596.) K jeho
povýšení do šlechtického stavu došlo zřejmě mezi lety 1618 a 1620. Více viz podkapitola 2.3.5 Rukopisy
vevázaných missivů.
26
O Jakubu Špátovi podrobněji viz podkapitola 2.3.5 Rukopisy vevázaných missivů.
27
O svobodném dvoře ve Starém Městě Antonín Pinkava, Starý Náchod a monografie svobodného dvoru
v Starém Městě. In: 4. výroční zpráva měšťanských obecných škol v Náchodě za školní rok 1876, s. 5-11.
28
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 80.
29
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 632-633.
30
Této problematice se podrobněji věnoval Petr Černikovský, Raně novověké poddanské město jako vrchnost.
Náchod a jeho venkovské zázemí v 15.-17. století, Náchod 2004, rkp.; Týž, Šosovní vesnice města Náchoda,
Olomouc 202, rkp. a Bedřich Profeld, Příspěvek k dějinám města Náchoda a jeho šosovních vesnic po válce
třicetileté, Hradecký kraj 7 (1913), č. 4, s. 129-133. K jednotlivým vsím Petr Černikovský, Véska – zapomenutá
osada náchodského panství, Stopami dějin Náchodska 8, 2002, s. 19-24.; Týž, Osídlení na Roudném u Náchoda
a jeho zánik, Náchodsko od minulosti k dnešku 4, 2002, s. 51-55.; Zdeněk Bartl, Malá Čermná – šosovní ves
města Náchoda (1674-1730), Náchodsko od minulosti k dnešku 3, 1989, s. 205-208.
31
Šos neboli městský census či úrok se původně platil pouze z městyště, ovšem v průběhu 14. století se přeměnil
v pravidelnou roční daň všeho osedlého obyvatelstva města. Platil se z vlastního města i z předměstí, tomuto
úroku podléhaly i městské neboli šosovní vesnice a jeho daňovým základem byla nemovitost ve městě, nebo
přiměřený lán. Jednalo se tedy o specifickou městskou formou pozemkové obecné berně. (Zdeňka Hledíková Jan Janák - Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2007, s. 208-209.)
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městská robota, ponůcky či platba různých úroků, ovšem na druhou stranu užívali rovněž jisté
výsady měšťanů. Tento stav se však na počátku 17. století výrazně změnil a vesnice se dostaly
do větší, až poddanské závislosti na Náchodu. V poněkud jiném postavení byly vsi zádušní,
jimiž byly vesnice Sendraž a Mezilesí na Novoměstsku. Původně byly s Náchodem spojeny
pouze odváděním platů náchodskému děkanovi, avšak po husitských válkách v jejich správě
převážil vliv náchodské městské obce a tyto vsi se postupem času dostaly do područí
náchodské městské správy. Obyvatelé těchto vesnic však nikdy nedosáhli výsad, jimiž byli
ve starších dobách opatřeni obyvatelé vsí šosovních.32
Poddanskou vazbu na náchodskou městskou obec měly i dvě lokality v sousedním
Kladsku, a sice statek ve Slaném (Słone) a přiléhající ves Březová (Brzozowa), které město
získalo po smrti Tobiáše Slánského z Doubravice koupí v roce 1600.33 Kupní cena slánského
statku dosáhla výše 9500 kop grošů míšeňských, již město Náchod muselo složit ve dvou
splátkách, první roku 1600 a druhou roku 1601. Odprodej tohoto zemsko-deskového statku
byl stvrzen listinou vydanou Rudolfem II. dne 17. dubna 1601. Koupě slánského statku
znamenala pro město velkou investici, kvůli níž se muselo na několik let zadlužit. Půjčku
získali od sousedních měst i soukromníků, nejvyšší částku ve výši 4000 kop míšeňských jim
však na bezúročnou půjčku poskytl Zikmund Smiřický, poručník nezletilého Albrechta
Václava. Půjčku ve výši 1500 kop míšeňských získalo město také od Rudolfa ze Stubenberka,
majitele novoměstského panství. Dluhy za koupi slánského statku město splatilo až roku
1614.34
Velké zásluhy o ekonomický vzrůst města Náchoda v první polovině 17. století měl
především Albrecht Václav Smiřický, jenž se ujal správy panství roku 1611 po svém návratu
ze studijních cest po Evropě. Dne 29. ledna 1612 vydal privilegium potvrzující platnost listin,
které město získalo za předchozích majitelů panství. Předně potvrdil náchodské výroční trhy
a při obou jarmarcích povolil výběr cla a mýta v Krajské i Horské bráně.35 Další potvrzenou
výsadou bylo právo várečné, jímž dovolil náchodským právovárečným domům šenkovat pivo

32

L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 76-77.
Slánský statek byl roku 1593 po smrti Tobiáše Slánského z Doubravice jako odúmrť dočasně připojen
k panství Homole. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 76.) O náchodském hospodaření na slánském
statku se zmiňuje J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 333-335. Podobě slánského statku se podrobněji věnuje
článek Jana Čížka, Ke stavební podobě slánského dvora v 17. století, Kladský sborník 1, 1996, s. 89-96.
34
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 76.
35
Krajská, jinak též Hradecká městská brána byla situována jihozápadně, tedy do kraje. Druhá městská brána
zvaná Horská se nacházela na opačném konci města a směřovala, jak už samo její označení napovídá, k horám.
Náchodskému místopisu 17. století se podrobněji věnoval B. Profeld ve článcích Bedřich Profeld, Místopis
Náchoda v 17. století, Od kladského pomezí 12, 1934-1935, s. 1-4, 17-19, 33-36, 49-50.; týž, Místopis Náchoda
v 17. století. Předměstí Horské či Kladské a Plhov. In: 19. výroční zpráva reálného gymnázia v Náchodě
za školní roky 1915-1916, s. 3-7. a týž, Místopis Náchoda v 17. století. Předměstí Horské či Kladské a Plhov. In:
36. výroční zpráva reálného gymnázia v Náchodě za školní roky 1932-1933, s. 3-6.
33
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nejen v Náchodě a v jeho šosovních vsích, ale i v některých panských krčmách v sousedních
vesnicích a současně se zavázal, že v těchto místech náchodská vrchnost nebude stavět krčmy,
a dokonce ani šenkovat pivo či víno. Šenk vína byl v Náchodě zcela volný, takže jej mohl
za určitých podmínek provozovat každý osedlý měšťan. Albrecht Václav Smiřický výrazně
podporoval také náchodskou řemeslnou výrobu a obchod, zvláště pak obchod se solí, na nějž
aplikoval právo mílové. Za provozování všech živností, řemesel a obchodu mělo město
i se všemi svými šosovními vesnicemi ročně odvádět 70 kop grošů míšeňských.36
Vzhledem k tomu, že náchodská větev smiřického rodu učinila z Náchoda hlavní centrum
svých rozlehlých rodových dominií, stoupla významně i společenská prestiž města.37 Tento
jev se projevil především v čilém stavebním ruchu. Náchodský hrad byl ke konci
16. a na počátku 17. století přebudován v reprezentativní zámecké sídlo v renesančním slohu
a stavební úpravy neminuly ani městskou zástavbu.38 V letech 1570–1578 bylo přikročeno
k přestavbě vyhořelého farního kostela sv. Vavřince, jež byla realizována Vlachem
Baltasarem. Při této úpravě kostela byla kostelní loď zaklenuta valenou klenbou, byla
vybudována nová kruchta a portál jižní předsíně.39 Současně s přestavbou kostela byla
vystavěna i budova nové fary v místě dnešního děkanství. Kostel byl dále opravován v letech
1587–1588, 1599, 1606 a 1611, kdy byl pokryt červenými prejzy dovezenými z Jaroměře
a Hradce Králové. V roce 1617 byla opravena také kostelní věž.40
Po rozsáhlejší opravě kostela došlo k dalším úpravám některých náchodských městských
staveb. Předně byla v letech 1578–1579 italskými zedníky přestavěna Krajská brána, která
získala po přestavbě podobu hranolové věže o třech až čtyřech patrech a celkové výšce asi
třiceti metrů. Valeně zaklenutý průjezd uzavírala na obou stranách vrata a z vnější strany byla
usazena dřevěná padací mříž. Bránu chránilo předbraní přibližně deset metrů dlouhé, které
zasahovalo až k okraji příkopu, jenž byl přemostěn padacím mostem. V letech 1617 a 1619
byly provedeny důkladnější opravy i na druhé městské bráně zvané Horské, a to včetně
36

L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 82-83.
Petr Vorel, Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.–17. století, Pardubice 2001, s. 160.
38
O výstavbě města v druhé polovině 16. a v první polovině 17. století podrobněji Petr Černikovský - Jan Čížek,
Stavební činnost města Náchoda v letech 1599-1663 ve světle účtů, Náchod 2003, rkp.; Jan Čížek, Stavební
činnost města Náchoda v druhé polovině 16. století ve světle městských účtů, Stopami dějin Náchodska 7, 2001,
s. 19-26.
39
K. Kuča, Města, s. 242. Podrobnější popis kostela viz Zdeněk Wirth, Soupis památek historických
a uměleckých v politickém okresu Náchodském, Praha 1910, s. 125-151.; Alexandr Skalický st., Soupis a popis
památek v Náchodě, Stopami dějin Náchodska – supplementum 5, 2003, s. 24-25. či Umělecké památky Čech,
red. Emanuel Poche, Praha 1978, s. 449-450.
40
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 78. V nejnovější monografii věnované dějinám Náchoda je
v citované pasáži upozorněno na mylnou interpretaci historických faktů starších historiografů, kteří spojovali
důvody opravy kostela s úderem blesku do kostelní věže a následným katastrofálním požárem města.
Ve skutečnosti však byla při bouřce v roce 1570 roztržena věž hradu Náchoda, nikoli kostela, a zřejmě i požár
města byl pouze vývodem starších historiografů. Tímto mylným způsobem interpretuje důvody opravy kostela
například Jan Karel Hraše v prvním díle svých dějin města Náchoda. (Srv. J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 278.)
37
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výměny vrat a navazujících hradebních zdí. U této brány byl někdy v druhé polovině
16. století vystavěn kamenný most, který byl opravován v roce 1609. Na náklady města byla
v letech 1582-1583 radikálně přestavěna i městská lázeň, již však město několikrát prodalo
a znovu odkoupilo, až se v roce 1593 stala s konečnou platností majetkem Matěje Troppa.41
Podoba města byla v době smiřické správy náchodského panství výrazně pozměněna také
zpevněním komunikací. V druhé polovině 16. století byly kamenem vydlážděny obě ulice
směřující k městským branám42 a nejdůležitější komunikační tahy na náměstí. V roce 1609
byla vydlážděna i komunikace na Krajském předměstí a někdy v této době byla kamenem
zpevněna také nejstarší dlážděná ulice vně hradeb. Na počátku 17. století byl rovněž
dobudován městský vodovod, který byl roku 1600 zaveden do pivovaru a v roce 1606
dokonce i do sladovny. Z účelových městských staveb byla v roce 1603 nově vystavěna
šatlava, po požáru v roce 1604 byla nově zbudována pazderna a v roce 1605 byla přestavěna
obecní pastouška. Velkými stavebními úpravami prošel v roce 1620 také pivovar
na náměstí.43
Doba předbělohorská byla tedy pro město Náchod dobou prosperity a hospodářského
rozkvětu. Ovšem ani této oblasti se nevyhnula atmosféra vzrůstajícího napětí související se
sporem o českou konfesi, který přerůstal v problém politický, jenž nakonec vyústil
v ozbrojený konflikt mezi panovníkem a českými stavy. Náchod byl již od dob husitství, kdy
jej vlastnili stoupenci Husova učení páni z Kunštátu a z Poděbrad, baštou utrakvismu
a poměrně četně byli ve městě zastoupeni i příslušníci jednoty bratrské, kteří však byli roku
1548 z příkazu arciknížete Maxmiliána z Náchoda vykázáni.44 Proreformačně byli orientováni
také předbělohorští majitelé Náchoda. Poslední příslušníci rodu Smiřických získávali vzdělání
na kalvinistických univerzitách, podnikali studijní cesty po západní Evropě45 a Jan Albrecht
se dokonce hodlal oženit s Amálií Alžbětou, dcerou vévody z kalvínského HanauMünzenberg.46 Lze tedy předpokládat, že se Smiřičtí hlásili podobně jako jejich rodinný přítel
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L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 78-79.
Dláždění ulice zvané Kamenice městské účty poprvé zaznamenávají v roce 1587. Vzhledem k tomu, že
nedlouho poté byla vydlážděna i druhá hlavní cesta, nelze s přesností určit, která z cest vedoucích z náměstí
k městským branám byla vydlážděna jako první. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 79.)
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L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 79.
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J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 400-401.
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O studijní cestě Jaroslava, syna Zikmunda Smiřického, informuje práce Andrey Holasové, Cesta za vzděláním
Jaroslava II. Smiřického ze Smiřic (1588-1611). In: Celostátní studentská vědecká konference Historie 2000,
České Budějovice 2001, s. 35-69.
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O chystaném sňatku Jana Albrechta Smiřického s Amálií Alžbětou pojednává Margret Lembergová, Hanavské
zásnuby Albrechta Jana Smiřického, Dějiny a současnost 16, 1994, č. 6. s. 15-18.
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Václav Budovec z Budova47 k radikálnímu křídlu kalvinismem ovlivněné českobratrské
šlechty.48
Také v oblasti duchovní správy získalo město Náchod od Smiřických poměrně nezvyklou
výsadu. Albrecht Václav Smiřický se totiž v prvním článku již zmiňovaného privilegia z roku
1612 vzdal patronátního práva vůči náchodskému farnímu kostelu sv. Vavřince a ponechal
městu v péči také hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě, faru a místní partikulární
školu. Městská správa byla obdařena právem dosazovat kněze, církevní správce i správce
školy, kteří se měli řídit Českou konfesí, Majestátem Rudolfa II. a konzistoří podobojí
v Praze. V roce 1613 Albrecht Václav navíc vydal bohoslužebný řád pro panství Náchod,
Škvorec a Kostelec nad Černými lesy, jímž do církevních obřadů vnesl prvky kalvinismu.49
Při náchodském farním kostele působilo od poloviny 16. století literácké bratrstvo,50 které
svým zpěvem provázelo zdejší bohoslužby a mimo jiné navštěvovalo také domy zemřelých,
kde zpívalo žalmy. Sbor literáků získával finanční prostředky dary a odkazy náchodských
měšťanů a nashromáždil celkem velké jmění, takže se v četných případech stával věřitelem
zdejších městských obyvatel a dokonce i městské správy.51
V období zostřující se protireformační, centralistické, absolutistické politiky habsburských
panovníků se Smiřičtí přesunuli do tábora české protestantské stavovské opozice. Autorita
stavovské opozice rostla, a tím se i na stavovské straně stupňovaly tendence ke konfliktu,
zvláště když se v jejím čele začaly prosazovat stále více radikální osobnosti.52 Jednou z nich
byl i mladičký Albrecht Jan Smiřický, který se po smrti bezdětného Albrechta Václava v roce
1614 stal jako poslední mužský zdravý žijící potomek smiřického rodu správcem všech
smiřických držav ve východních a středních Čechách.53 V paláci Smiřických na Malé Straně
v Praze se také 22. května roku 1618 konala důležitá tajná schůzka radikálních předáků
opozice, na níž byl definitivně schválen plán akce proti královským místodržícím, jež byl
47

Václav Budovec z Budova se stal důvěrným přítelem Zikmunda Smiřického ze Smiřic (1558-1608) při jejich
studiích na luteránské univerzitě ve Wittemberku, kde v té době sílil vliv stoupenců Filipa Melanchtona
a kalvinismu. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 81.)
48
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 83-84.
49
Ve shodě s kalvinisty zakazoval v kostelech ikonografii, nemělo se zvonit. Při křtu neměla být používána voda
z křtitelnice, která mohla být znesvěcena, takže byla vždy přinášena nová. Křest se nesměl odehrávat
před kostelem, ani na jeho prahu. Při bohoslužbách se nesměla používat roucha, jen prosté komže a za denního
světla neměly v kostele hořet ani svíce. Albrecht Václav nařídil také vedení matričních knih oddaných
a pokřtěných. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 83.)
50
O sboru literáků J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 392-394.; týž, Dějiny Náchoda II, s. 397. či Ladislav
Hladký, Literátské bratrstvo v Náchodě. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století, Boskovice
1999, s. 425-432.
51
Roku 1609 sbor literáků zapůjčil městské obci 50 kop grošů míšeňských na umoření splátek za koupi
slánského statku. (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 392-394.)
52
Přehled dějin Československa (1526–1848), I/2, red. Jaroslav Purš, Miroslav Kropilák, Praha 1982, s. 93.
53
Fideikomis Kostelec nad Černými lesy držel Albrecht Jan pouze jako prokurátor, neboť oficiálně náležel
dementnímu bratrovi Jindřichu Jiřímu, který byl nejstarším členem rodiny. (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II,
s. 21.)
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realizován následujícího dne. Druhý den po defenestraci byla zvolena vláda třiceti direktorů,
která byla pověřena vedením stavovských záležitostí.54 Albrecht Jan byl nejmladším z třiceti
direktorů a jako jeden z nejbohatších českých šlechticů podporoval kroky české stavovské
opozice i finančně. Ze svých panství naverboval a vyzbrojil 1200 pěších vojáků a 90 jezdců
v českých státních barvách, které přivedl v listopadu 1618 do stavovského ležení do Českých
Budějovic. Při své zpáteční cestě do Prahy se však roznemohl a 18. listopadu roku 1618
v rozhodujících okamžicích českého stavovského odboje ve svém paláci na Malé Straně
v Praze zemřel.55
Vzhledem k tomu, že jediný žijící bratr Albrechta Jana Jindřich Jiří byl dementní, a tudíž
k samostatné správě statků neschopný, bylo smiřické dědictví přiřčeno sestře Markétě
Salomeně, provdané za Jindřicha Slavatu z Chlumu a Košumberka, jež se stala poručnicí
Jindřicha Jiřího. Své nároky na dědictví však začala uplatňovat i starší sestra Eliška Kateřina,
která se roku 1619 provdala za Otu z Vartenberka. Spor o smiřické dědictví vyústil v tragédii,
kdy při výbuchu jičínského zámku v únoru roku 1620 zahynula Eliška Kateřina i manžel
Markéty Salomeny Jindřich Slavata. Ovdovělá Markéta Salomena se po této tragédii sama
ujala správy rozsáhlého rodového jmění, ovšem nikoli nadlouho, jelikož po porážce české
stavovské opozice v bitvě na Bílé hoře byla nucena se svým synem Albrechtem Slavatou
i se svým dementním bratrem uprchnout ze země. Markéta Salomena prchala z Kostelce
se sedmi naloženými vozy přes Náchod, kde přes noc nechala naložit na vozy další rodinný
movitý majetek a ráno pokračovala v útěku do Vratislavi. Stejnou únikovou cestu zvolil
i zimní král Fridrich Falcký, který nocoval na náchodském zámku snad z 10. na 11.,
či ze 14. na 15. listopadu roku 1620.56 Tehdy Náchod poprvé zažil střet s následující
každodenní válečnou realitou, neboť vojenský doprovod Fridricha Falckého dva dny ve městě
raboval.57 Markéta Salomena se naposledy do Čech vrátila nakrátko v roce 1631 po vpádu
saských vojsk, ale s jejich odchodem se ještě tentýž rok musela stáhnout zpět do exilu.58
S porážkou české stavovské opozice skončila i doba prosperity města Náchoda. Počínající
se válečný konflikt, který zachvátil Evropu na celých třicet let, přinesl roky bídy, nejistoty,
strádání a drancování cizími i císařskými vojsky, táhnoucími po hlavní zemské stezce vedoucí
z Čech do Kladska a Slezska. Krom toho bylo město finančně vyčerpáváno mimořádnými
kontribucemi určenými pro císařskou armádu, vyživováním vojsk zdržujících se v Náchodě
a v neposlední řadě také platbou výpalného, jímž se město snažilo uchránit před rabováním.
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Přehled dějin Československa I/2, s. 96.
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 85.
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Tamtéž, s. 85-86.
57
B. Profeld, Náchod v letech 1620–1623, s. 4.
58
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 86.
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Válečné útrapy navíc provázelo pronásledování nekatolíků v rámci zostřujícího se
protireformačního úsilí, v jehož důsledku byla českým zemím, a tedy i tomuto starému
kališnickému městu vnucena katolická ideologie. Po vydání patentu císaře Ferdinanda II.
v roce 1624, jímž bylo obyvatelům měst a venkova v Čechách i na Moravě výslovně
zakázáno vyznávat jinou než katolickou víru, musel z Náchoda odejít i poslední zde působící
děkan pod obojí kněz Kryštof. Duchovní správa v Náchodě byla v červenci roku 1624 svěřena
katolickému knězi Šimonu Petru Hankovi, faráři v Levíně a Dušníkách v sousedním
Kladském hrabství.59
Po porážce českých stavů na Bílé hoře se stavovský odboj rychle zhroutil a následovaly
tvrdé represe vůči poražené opozici. Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic byl dne 26. dubna 1621
jako jeden z čelních představitelů povstání posmrtně odsouzen ke ztrátě majetku a jeho
rozsáhlé jmění připadlo královskému fisku.60 Část smiřického majetku získal Albrecht
z Valdštejna, který si po neúspěšném nárokování svých dědických práv k tomuto majetku61
vymínil získání poručnictví nad dementním Jindřichem Jiřím. Panství Náchod i s městem
však zůstalo v letech 1621–1623 jako konfiskát v přímé správě císařských úředníků. Toto
období bez vrchnosti bylo pro město obzvláště těžké. Krátce poté, co Náchodem protáhl
vojenský doprovod Fridricha Falckého, vtrhli v prosinci roku 1620 do města žoldáci Jana
Jiřího Krnovského, vůdce vzbouřených slezských stavů a plnomocného komisaře vypuzeného
krále Fridricha Falckého, kteří donutili město zpevnit hradby a zřídili si zde posádkové
místo.62
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J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 386.
Konfiskovaný majetek Smiřických tvořilo fideikomisní panství Kostelec nad Černými lesy a Uhříněves, dále
panství Škvorec, Náchod, Kumburk, Hořice, Skály (Hrubá Skála), (Český) Dub a Frýdštejn, Dymokury, Semily
a Navarov, alodiální statky Chřenice, Žlunice, Třebešov a tři domy v Praze na Malé Straně. Současně byl
zkonfiskován i statek Dolní Počernice náležející uprchlé Markétě Salomeně Slavatové, rozené Smiřické.
Příslušenství jednotlivých smiřických panství a statků podrobně vyjmenovává Jan Karel Hraše ve svých dějinách
města Náchoda po roce 1620 (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 15-20.). O pobělohorských konfiskacích
podrobněji Tomáš Václav Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Sv. 1, 2, Praha 1882-1883.
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Albrecht z Valdštejna byl syn Markéty, jinak též Maruše Smiřické, dcery Albrechta Smiřického ze Smiřic
(† 1566), sestry Václava († 1593), provdané za Viléma z Valdštejna a na Heřmanicích, nemajetného příslušníka
rozvětveného rodu. Kněz a náchodský dějepisec první poloviny 19. století Jan Myslimír Ludvík dokonce
propagoval teorii, že se Albrecht z Valdštejna v Náchodě narodil. (Srv. J.M. Ludvík, Památky, s. 157.)
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Jan Jiří Krnovský byl druhorozený syn braniborského markraběte Jáchyma Fridricha a jeho první ženy
Kateřiny Hohenzollernové. Roku 1607 získal do správy Krnov, Bytom a Bohumín. Po roce 1618 se účastnil
stavovského povstání proti císaři jako vůdce slezských stavů, za což byl dán v lednu 1621 do říšské klatby
a prohlášen za zbaveného všech svých držav. On si však coby zplnomocněný komisař Fridricha Falckého
podmanil horní Slezsko a ohrožoval Moravu i Čechy. V únoru 1621 byly vzbouřené slezské stavy saským
kurfiřtem Janem Jiřím I. pacifikovány a Krnovský odtáhl do Uher, odkud spolu s Gabrielem Bethlenem dále
útočil na Moravu. Roku 1622 byly ze Slezska vypuzeny jeho poslední posádky. Jan Jiří Krnovský zemřel jako
bezzemek v Levoči roku 1624. (Jan Jiří Krnovský. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg
(Florida) : Wikipedia Foundation, 9. 7. 2008 17:41, last modified on 8. 4. 2010 16:28 [cit. 2010-07-11].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Ji%C5%99%C3%AD_Krnovsk%C3%BD>. Srv. Radek
Fukala, Jan Jiří Krnovský. Stavovské povstání a zápas s Habsburky, České Budějovice 2005.)
60

22

Velké finanční těžkosti, které městu způsobily vysoké náklady na ubytování a zásobování
vojska, jež se usadilo na zámku i ve městě, a také jeho svévolné počínání přiměly městskou
radu k sepsání ponížené supliky Albrechtovi z Valdštejna jako nejbližšímu příbuznému jejich
uprchlé vrchnosti. V této suplice datované dne 22. března 1621 Valdštejnovi vylíčili
strastiplnou situaci obyvatel Náchoda a žádali ho o pomoc a přímluvu, aby byli přítomnosti
vojáků zbaveni. O jejich zoufalství a pravděpodobně i strachu z represí, které by je mohly
postihnout za poslušnost projevenou vůči české stavovské politice i vojákům vzbouřených
slezských stavů, svědčí následující pasáž tohoto listu:
…Protože naše milostivá vrchnost (paní Salomena Slavatová) od nás nyní vzdálena jest
a my se na ten čas nikam jinak nežli předně k Pánu Bohu a k Jeho Milosti císaři a králi
a potomně k Vaší Osvícenosti jakožto ku pánu křesťanskému a s vrchností naší
ve krevenství spřízněnému pánu poníženě utíkáme a žádáme, an nevinni jsme, že tuto slušnou
omluvu naši milostivě k sobě přijmouti a nás u Jeho Milosti omluveny učiníte. My to s Pánem
Bohem a dobrým svědomím osvědčujeme, že jsme se ku své vrchnosti vždy poslušně a uctivě
zachovávali a Jeho Milost Císařskou vždy za krále českého a pána svého nejmilostivějšího
uznávali a ještě uznáváme a nikdy proti němu nezhřešili a ještě bychom neradi hřešili
a za neposlušné poddané držáni býti chtěli; ano Jeho Císařské Milosti a kdožkoli by nám
za vrchnost představen byl a bude, a byť nám i hůl představena byla, rádi všelikou poslušnost
zachovati chceme. Pakli bychom ale po odjití nynějších vojákův zase jinými poznovu stíženi
byli a je přijmouti musili, račtež nám toho, milostivý pane, důvěřovati, že bychom musili
na větším díle, jak by se jen trochu oteplilo, své domy opustiti a žebrotou jíti, jakož by se tak
již stalo, kdyby zima nepřekážela…63
Mezitím se však saskému kurfiřtu Janu Jiřímu I. na konci února roku 1621 podařilo
vzbouřené slezské stavy až na skupinu těch nejradikálnějších podrobit, načež všechny jejich
posádky, tedy i ta náchodská, měly být vyklizeny. Reakcí na supliku náchodské městské rady
byl zřejmě list Karla z Lichtenštejna, českého místodržícího, ze dne 26. března 1621, v němž
obyvatele Náchoda uklidňoval brzkým odchodem cizího vojska a přísně jim nakazoval, aby
potom …ani k sobě do města, ani na hrad lidu branného nepřijímali a nikomu poddanost
neslibovali, až jak s nimi Jejich Císařská Milost naloží.64 Ovšem ani po odchodu posádky
63

J.M. Ludvík, Památky, s. 159. Tento list doslovně cituje i Bedřich Profeld ve svém článku věnovaném osudům
města Náchoda bezprostředně po Bílé hoře. B. Profeld upozorňuje, že cituje koncept listu uložený v městském
archivu, který se od znění listu otištěném v monografii Josefa Myslimíra Ludvíka v některých pasážích odlišuje.
Ludvík však žádné bližší informace o citovaném prameni nepřináší. Srv. B. Profeld, Náchod v letech 1620–1623,
s. 6-7.
64
B. Profeld, Náchod v letech 1620–1623, s. 8. Profeld odkazuje na citaci listu Karla z Lichtenštejna uvedenou
v práci bývalého náchodského zámeckého archiváře Arnolda von Weyhe-Eimke věnované dějinám náchodského
panství v době pobělohorské (Arnold von Weyhe-Eimke, Die Familie Tržka von Lipa auf Schloss Nachod
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Jana Jiřího Krnovského nebyl Náchod přítomnosti vojáků ušetřen. Po odchodu Slezanů
vstoupily do Náchoda císařské vojenské oddíly, jejichž pobyt ve městě se stal v následujících
měsících takřka nepřetržitým. Císařští vojáci městem buď procházeli, nebo setrvali delší dobu
na salakvardě,65 či se v oblasti shromažďovali ze strategických důvodů.66 Jejich přítomnost
však měla na město stejný dopad jako v případě pobytu vypuzené slezské posádky. Pobyty
a průtahy císařských vojsk Náchodem navíc následujícího roku ještě zintenzivněly
v souvislosti s přípravou obléhání města Kladska hájeného hrabětem Thunem a posledním
zbytkem slezské stavovské opozice, které se nakonec císaři po tuhém odporu dne 26. října
1622 vzdalo.67
Náchodští měšťané se velmi obávali represí ze strany panovníka, které očekávali za jejich
postoje v době povstání českých stavů.68 Po první fázi konfiskací, při níž byli zbaveni
veškerých statků emigranti a politické osobnosti zemřelé za povstání, přišla staroměstská
exekuce, kterou provázela další vlna zabavování majetku. Největší hrozbou pro obyvatele
Náchoda však byl tzv. generální pardon podepsaný panovníkem dne 3. února 1622
a vyhlášený v květnu téhož roku. Panovník se tímto aktem formálně zříkal dalšího fyzického
trestání účastníků povstání s podmínkou, že se sami přiznají k vině a přijmou majetkové
tresty. Pro tyto účely byla sestavena konfiskační komise v čele s Karlem z Lichtenštejna, jejíž
rozsudky v letech 1623–1626 postihly valnou část české šlechty a především královská
města.69 Již 7. června 1622 náchodská městská rada vyslala radního písaře Lukáše
Šadimského ze Šadimi70 do Prahy, aby odevzdal Karlu z Lichtenštejna přihlášení se
k pardonu, v němž ho ujišťovali, že …jsme se nikdy v žádné rady, jednání a puntování nebo
podpisování proti Jeho Milosti Císařské nevydávali, ani k čemu takovému povolovali, anobrž
vždyckny jsme věrni Jeho Milosti Císařské zůstávali a jakž jsme s pomocí Boží lidu slezského
od nás z města předešlý čas odbyli, dle milostivého poručení a vyměření Vaší Knížecí Milosti,
und die Schenkung der Herrschaft Nachod an Octavio Piccolomini sowie die Erhebung Nachod's zu einer
Fideicommiss-Herrschaft, Königsgrätz 1872, S. 2-3.)
65
Salakvarda, jinak též salvaguardia či dle pramenů salva quardia, je termín označující vojenskou ochrannou
stráž, v tomto případě pobyt vojáků pro zajištění ochrany města. (Akademický slovník cizích slov, 1. vyd., Praha
1998 (2001), s. 674.)
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V souvislosti s povstáním selského lidu na Náchodsku, které vypuklo v květnu roku 1621 na podněty
vojenských oddílů Jana Jiřího Krnovského, přijel do Náchoda na konci června tohoto roku sám Albrecht
z Valdštejna a 11. července městem protáhlo jedenáct jeho praporců, přičemž jeden zůstal až do svaté Markéty,
tedy do 13. července. Valdštejn selské povstání záhy zlikvidoval a Slezany vytlačil až do Kladska. Poté se však
musel obrátit k Broumovu, jelikož nepřátelé obsadili hory nad hradem Levínem, čímž zamezili přímému vstupu
Valdštejnova vojska do sousedního Kladského hrabství. (B. Profeld, Náchod v letech 1620–1623, s. 10.)
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B. Profeld, Náchod v letech 1620–1623, s. 10-11.
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Jako provinění proti císaři bylo chápáno již pouhé zaplacení berní předepsaných direktory. Náchod navíc mohl
být spojován také s radikální protihabsburskou orientací jeho majitele Albrechta Jana Smiřického, zvláště pak
když jedním z direktorů za městský stav byl erbovní měšťan Tobiáš Štefek z Koloděj, původem z Náchoda,
popravený dne 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 89.)
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Přehled dějin Československa I/2, s. 169.
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O osobě Lukáše Šadimského ze Šadimi podrobněji viz podkapitola 2.3.1 Radní písaři.
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jehož datum v Menším Městě pražském 26 Martii léta jminulého k nám prošlého, poslušně se
zachovali, o čemž Jeho Milost pan pan Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna nejvyšší
dobrou vědomost jmíti ráčí…71 Svoji prosbu o prominutí trestu byli zřejmě nuceni opakovat
ještě několikrát, jejich urputné prosby a vysvětlování jim však zajistily, že město nakonec
trestem ztráty majetku zatíženo nebylo.72
Roku 1623 Náchod konečně získal novou vrchnost. Stala se jí Marie Magdalena Trčková,
rozená z Lobkovic, manželka Jana Rudolfa Trčky z Lípy, která koupila panství Náchod
se statky Rýzmburk a Třebešov od královské komory za 205 000 zlatých rýnských.
Následujícího roku získala Marie Magdalena i sousední panství novoměstské, které směnila
s Albrechtem z Valdštejna za Kopidlno, Bartoušov a Újezd.73 Koupě náchodského panství
byla součástí cíleného budování rozsáhlé trčkovské pozemkové domény v severovýchodních
Čechách, která zahrnovala panství Náchod, Nové Město nad Metují, Opočno, Smiřice
a dosahovala až na Čáslavsko. Skupováním panství se však Trčkové velmi zadlužili, takže se
snažili využít všechny možné zdroje příjmů, které se jim nabízely. Z tohoto důvodu také
Marie Magdalena odňala městu právo várečné, které Náchod obdržel od předchozích majitelů
a jež potvrdil a významně rozšířil Albrecht Václav Smiřický privilegiem z roku 1612. Tímto
rozhodnutím Marie Magdalena sebrala Náchodu, již tak těžce zkoušenému neustálými
průtahy a pobyty vojsk, důležitý zdroj jejich financí, čímž postavení města po ekonomické
stránce ještě více poškodila.74
Vybudování rozsáhlé pozemkové domény a vzrůst prestiže trčkovského rodu
v pobělohorské době byl zajisté výsledek dobré orientace Marie Magdaleny Trčkové v nastalé
politické situaci. Marie Magdalena Trčková si navíc svoji pozici neobyčejně upevnila poté, co
využila postavení svého příbuzného Zdeňka z Lobkovic, který se stal nejvyšším českým
kancléřem, a v roce 1621 nabídla císaři půjčku ve výši 24 000 kop grošů, již císař přijal.
Dalším významným diplomatickým tahem bylo uzavření sňatku jejího syna Adama Erdmana
s Maxmiliánou Harrachovou, sestrou manželky Albrechta z Valdštejna a tehdejšího pražského
arcibiskupa kardinála Harracha, který se konal v roce 1627. Teprve pod vlivem těchto
okolností se rozhodl Adam Erdman i jeho otec Jan Rudolf přestoupit ke katolické víře.
Do této doby totiž nová náchodská vrchnost setrvávala ve svém protestantském vyznání
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a Marie Magdalena si svoji víru díky udělení výjimky od císaře směla ponechat dokonce až
do své smrti v roce 1633.75
Náboženské smýšlení nové náchodské vrchnosti zřejmě přispělo k tomu, že rekatolizace
náchodského panství neměla ve své rané fázi až tak dramatický průběh a náchodští měšťané si
dočasně uchovali určité náboženské svobody.76 Po nuceném odchodu posledního kališnického
kněze Kryštofa v roce 1624 byla duchovní správa v Náchodě svěřena Šimonu Petru Hankovi,
faráři v Levíně a Dušníkách v sousedním Kladském hrabství, jenž měl pro nedostatek
katolických kněží spravovat také farnost v Hronově, Červeném Kostelci, Úpici, Skalici
a Hořičkách. Tento kněz téměř neuměl česky a navíc rozhodně nemohlo být v jeho silách tak
velký obvod zvládnout, takže jeho pobyt v Náchodě byl nepravidelný a nepříliš častý.
Na konci roku 1624 byl do Náchoda přidělen polský kněz Petr Gorlický, jenž se s místními
rovněž příliš nesžil, a v únoru roku 1627 jej vystřídal kněz Jan Matheides, který byl
k náboženským projevům svých svěřenců tolerantní.77
Zásadní zlom v průběhu rekatolizace českých zemí a tedy i na Náchodsku přišel až v roce
1628.78 Po vydání Obnoveného zřízení zemského roku 1627, jímž bylo katolické náboženství
prohlášeno za jediné povolené náboženství v zemi, byla sestavena tzv. reformační komise, jež
zahájila systematickou činnost s cílem přinutit obyvatele v celé zemi ke konverzi
ke katolictví.79

V čele komise

pro Hradecko

stál

Kašpar z Questenbergu,

opat

premonstránského kláštera na Strahově. Questenbergova reformační komise pobývala
na náchodském zámku ve dnech 12. až 14. února 1628. Nejprve přijala zástupce náchodských
měšťanů, kteří komisi předložily supliku, v níž žádali, aby směli setrvat v evangelické víře.
V případě neschválení tohoto jejich požadavku se chtěli alespoň domoci lhůty tří let, v níž se
měli zdokonalovat ve víře katolické, přestože byla ke konverzi stanovena lhůta tří neděl.
Po nepříliš úspěšném vyjednávání byli nakonec měšťané na domluvu Adama Erdmana Trčky
z Lípy nuceni přistoupit na návrh komise, která určila jako termín jejich přestupu Velikonoce
roku 1628.80 Tento termín však byl posunut samotným císařem, jenž při svém pobytu v Praze
prodloužil lhůtu stanovenou náchodským měšťanům až do konce července roku 1628.81
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Činnost Questenbergovy komise vyvolávala v celé oblasti značnou vlnu nevole, až
nakonec nátlak vyvíjený v souvislosti s násilnou rekatolizací podnítil mezi venkovany
trčkovských panství prudkou odezvu.82 Na panství Náchod, Opočno, Nové Město nad Metují
a Smiřice došlo k povstání sedláků, kteří se označili za čtvrtý stav Království českého
a vyzbrojeni a dobře organizováni vytáhli 7. března roku 1628 na Opočno. Když dobyli město
i opočenský zámek, zamířili na Dobrušku a odtud na Nové Město nad Metují, jež jim zradou
měšťanů otevřelo městskou bránu. Poté, co sedláci obsadili město a vyrabovali místní zámek,
odeslali do Náchoda list vyzývající měšťany, aby jim i oni otevřeli brány a připojili se k jejich
povstání. V Náchodě vyvolal tento list paniku. Představitelé města si totiž byli dobře vědomi
toho, že regent trčkovských panství Jindřich mladší Kustoš ze Zubří a Lipky již v prvních
dnech selského povstání požádal Albrechta z Valdštejna o pomoc s likvidací rebelie.
Přítomnost vzbouřených sedláků za branami města však nakonec Náchodské přiměla vpustit
povstalce dovnitř. Sedláci se zde nechali po několik dní stravovat na náklady obce, ovšem
blížící se císařské vojsko je nakonec donutilo k ústupu. Krátce nato přitáhla do Náchoda
pěchota kapitána dona Martina de Hoef-Huerta a ke konci března 1628 dorazili i rejtaři
Albrechta z Valdštejna. Císařští vojáci náchodské měšťany považovali za spojence
vzbouřených sedláků a tak s nimi také naložili. Náchod byl bez ohledu na vinu či nevinu
jejich obyvatel bez milosti vydrancován a městu a společně s ním i šosovním vsím byla
uložena pokuta ve výši 1200 kop míšeňských, kterou město splácelo po několik let.
Z rozhodnutí regenta Jindřicha Kustoše však byli z povinnosti platby peněžitého trestu vyňati
někteří váženější náchodští měšťané jako urozený pan Albrecht Kapřík z Lesonic, Jan ml.
Kostelecký, vrchnostenský úředník Jakub Špáta, purkrabí Kryštof Rýdle, knížecí rychtář
Václav Klanka, primas Václav Horák Vrchovský, obroční písař Jiřík Úpický, důchodní písař
Václav Průša, Michal Křížek, Jan Kroužinec a Pavel Litera.83
Zatímco selští poddaní trčkovské vrchnosti se násilné rekatolizaci postavili se zbraní
v ruce, náchodští měšťané zvolili spíše pasivní postoj. Příslib náchodských měšťanů
k obrácení se na katolickou víru se totiž ukázal být pouze formální a náchodský děkan
Mathiades byl až příliš shovívavý na to, aby rekatolizaci prosazoval tvrdými postupy.
Na nátlak od královských hejtmanů a arciděkana byl děkan nakonec donucen na počátku roku
1629 oznámit regentovi Kustošovi ze Zubřího jména osob, které ke katolictví doposud
nepřistoupily. Musel však jmenovat nejen většinu městských obyvatel, ale i samotného
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purkmistra a všechny konšely. Následně přijeli do města císařští mušketýři, zatkli celou
městskou radu v čele s purkmistrem Václavem Šamšou a odvedli je do vězení do Nového
Města nad Metují. Děkan Mathiades se vzápětí vypravil do Prahy ke kardinálovi Harrachovi
orodovat za jejich propuštění, očividně však bez úspěchu, neboť náchodský purkmistr
i konšelé byli v novoměstském vězení drženi ještě v květnu roku 162984 a zůstali tam zřejmě
až do té doby, dokud nesvolili ke konverzi ke katolictví.85
Vzhledem k nepříliš velkým úspěchům při rekatolizaci obyvatel města Náchoda bylo
na jaře roku 1629 od českého místodržícího náchodským měšťanům znovu nařízeno, aby se
s císařem srovnali ve víře. Rovněž od krajských hejtmanů byl do Náchoda zaslán dne
23. března 1629 patent, jímž dali Náchodským lhůtu k přijetí svátosti oltářní katolickým
způsobem do neděle provodní, tedy do 22. dubna 1629. Po neuposlechnutí byl v listopadu
téhož roku do Náchoda doručen patent, na jehož základě měly být odevzdány všechny české
kacířské knihy, které měly být následně na děkanství spáleny. Avšak ani toto nařízení
Náchodští zjevně nedodrželi. Tyto neustálé potyčky mezi knězem a náchodskými měšťany
nakonec přiměly děkana Mathiada v roce 1630 k odchodu z Náchoda a na jeho místo byl
dosazen kněz Jan Šebastyán, působící předtím v Kněževsi u Prahy. Hned po svém nástupu
začal Jan Šebastyán v Náchodě vyvíjet značné úsilí k upevnění katolické víry. Roku 1631
do Náchoda dokonce zavítal sám kardinál z Harrachu, aby konal biřmování, ovšem z této
návštěvy byl velmi zklamán, neboť účast náchodských měšťanů byla mizivá.86 O tom, že
rekatolizace Náchoda nebyla ve 30. letech 17. století příliš úspěšná, svědčí také soupis
nekatolíků, který mohl vzniknout zřejmě někdy mezi lety 1639–1642.87 V tomto soupisu totiž
figuruje celkem 89 jmen obyvatel města Náchoda nekatolického vyznání.
Roku 1629 náchodské panství změnilo vlastníka, i když jen v rámci rodiny. Majitelem
panství se stal Adam Erdman Trčka z Lípy, syn Marie Magdaleny Trčkové.88 Kvůli častým
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pobytům a průtahům vojsk nový majitel nařídil zvýšit obranyschopnost města opravou
hradeb, zřizovaly se ochozy a přístřešky pro stráže a také hradní příkop byl vyčištěn a naplněn
vodou. Rovněž v prostorách zámku byly v roce 1632 vybudovány nové obranné prvky
a další drobnější opevnění byla vystavěna i na svazích zámeckého kopce. Bezpečnost
náchodského panství se Adam Erdman snažil zvýšit rozložením svého pluku po vesnicích
a určité množství vojáků umístil také do Náchoda na salakvardu. S vojáky však přišel
do města i mor, který si nejvíce obětí vyžádal v měsících říjnu a listopadu roku 1633. Život
Adama Erdmana Trčky z Lípy, jenž byl jedním z nejvyšších velitelů ve vojsku svého švagra
Albrechta z Valdštejna a také jedním z jeho nejbližších důvěrníků, však neměl dlouhého
trvání. V důsledku konspiračních plánů Albrechta z Valdštejna byl Adam Erdman spolu
s Valdštejnam prohlášen za zrádce a dne 25. února 1634 zavražděn v Chebu. Valdštejnovy
i Trčkovy rozsáhlé statky byly císařem zabaveny, takže se Náchod znovu ocitl jako konfiskát
dočasně pod správou císařské komory.89
Náchodské panství se statky Rýzmburk a Třebešov získal po smrti Adama Erdmana Trčky
z Lípy v roce 1634 Ottavio Piccolomini d'Aragona jako odměnu za své věrné služby císaři,
zvláště pak pro vykonání chebské exekuce.90 Ottavio Piccolomini pocházel z toskánské Sieny
a do Čech přišel roku 1618 s vojskem toskánského vévody, které se zapojilo do osudné bitvy
na Bílé hoře. Po porážce českých stavů na Bílé hoře Piccolomini vstoupil do vojenských
služeb hraběte Pappenheima, v nichž získal hodnost plukovníka. Později byl přijat do služeb
Albrechta z Valdštejna a stal se členem jeho tělesné stráže.91 Svoji udatnost projevil zvláště
v bitvě u Lützenu v roce 1632, po níž byl za své zásluhy jmenován generálem vachmistrem
a roku 1633 generálem jízdy. Piccolomini byl jedním z nejbližších důvěrníků Albrechta
z Valdštejna a zároveň i původcem jeho zkázy. Udavačský dopis, který na Valdštejna sepsal
a odeslal císaři, přivodil Valdštejnovi pád a ukončení jeho kariéry již zmiňovanou chebskou
exekucí.92 V únoru roku 1634 byl Ottavio Piccolomini ve svých třiceti pěti letech povýšen
do hodnosti polního maršála a v následující letech bojoval ve španělském Nizozemí
ve službách španělského krále, jenž mu roku 1643 udělil za zásluhy vévodství v Amalfi
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v Neapolsku. Ke konci třicetileté války byl Piccolomini císařem využíván převážně
k diplomatickým jednání.93
Ottavio Piccolomini byl až do roku 1650 plně zaměstnáván vojenskými a diplomatickými
službami, takže nebyl schopný správu svého nově nabytého majetku v Čechách fyzicky
převzít, a řídil ji proto na dálku. Po dobu své nepřítomnosti jmenoval svým zplnomocněným
zástupcem italského kněze Paola Orsiniho a velitelem hradu kapitána Domenica Brunacciho.
V roce 1639 Orsiniho v jeho funkci nahradil Felice Tancredo, který byl v roce 1645 vystřídán
Janem Baptistou Formarinim. V letech 1636–1641 Piccolomini k náchodskému panství
připojil statky Miskolezy, Vestec, Heřmanice a Šonov a roku 1642 z nich učinil s povolením
císaře fideikomis.94
Získáním nové vrchnosti náchodští měšťané pocítili šanci znovu si vydobýt právo várečné,
jež jim bylo odňato předchozími majiteli. Dlouhodobě trvající válečný útisk totiž způsobil
naprostou finanční vyčerpanost města, které se již jen těžko vzmáhalo k zaplacení
předepsaných kontribucí.95 Byli však v tomto ohledu zklamáni a navíc jim Piccolomini načas
odebral i příjem z cla vybíraného u městských bran. Nový majitel se také prudce postavil proti
snaze o oživení jiné městské výsady, a sice obsazování děkanského úřadu městskou radou.
Když zůstalo náchodské děkanství po odchodu kněze Antonína Rulikovského na jaře roku
1635 neobsazené, náchodští radní do města povolali kněze Jana Aquilu, řečeného Orla,
a za přítomnosti císařských komisařů jej ustanovili zdejším děkanem. Tento čin však
Piccolominiho velmi popudil, takže Jan Aquila byl nakonec donucen z Náchoda odejít.
Knížete neobměkčily ani prosby měšťanů, kteří upozorňovali na to, že Jan Aquila
ovládal italštinu a mohl tedy poskytovat překlady náchodské úřední korespondence
do rodného jazyka vrchnosti. Tento fakt byl pro náchodskou městskou správu velmi důležitý,
protože Piccolomini nehovořil ani jedním ze zemských jazyků, tedy ani česky, ani německy.
Na místo náchodského děkana byl posléze knížetem dosazen kněz Jan Tišnovský, který
rovněž mluvil italsky a roku 1638 byl dokonce jmenován arcibiskupským vikářem.96
V závěrečné fázi třicetileté války se boje přesunuly na území Čech a Moravy, čímž byla
zkáza těchto zemí završena. Roku 1639 zamířil švédský generál Banér se svými oddíly
ze Slezska do Čech a Náchod se rázem ocitl v bezprostředním ohrožení vyplenění
od drancujících švédských vojsk. Od Hradce Králové se k němu navíc blížily švédské
93

L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 95.
Tamtéž, s. 95-96.
95
Například v roce 1635 dosáhly válečné škody na náchodském panství výše 159 000 zlatých, přičemž odhadní
cena zkonfiskovaného panství v roce 1634 činila 215 613 zlatých. Správce Orsini se v této souvislosti obrátil
na císaře s prosbou o prominutí kontribuce, nebo alespoň o její částečnou úlevu podobně jako v případě jiných
postižených panství. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 94-95.)
96
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 169.
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jednotky pod vedením Zdeňka z Hodic, manžela Alžběty Trčkové, vdovy po Vilému
Kinském, který byl zavražděn spolu s Valdštejnem a Trčkou v Chebu. Město se začalo
připravovat na střet s nepřítelem (v dobách válečných útrap se poněkud pozapomnělo na ideje
českého stavovského povstání) a začalo opravovat městské hradby i zámecké opevnění, byly
učiněny zásoby střelného prachu a došlo k posílení zámecké posádky o 150 mušketýrů. Město
bylo v pohotovosti, fortny byly zazděny a na hradbách byly postaveny hlídky. Dne
25. července 1639 dorazil Zdeněk z Hodic se dvěma jízdními pluky k Náchodu
a po neuposlechnutí výzvy k vpuštění vojska do města jej dva dny obléhal. Náchod se
nakonec útoku Švédů ubránil, a to i přes ostřelování města z děl, jeho dvě předměstí Plhov
a Kladské předměstí však byla zpustošena stejně jako sousední města a veškeré jeho okolí.97
Náchod žil v podstatě až do konce války v neustálém ohrožení a v pohotovosti z důvodu
nepřetržitého pohybu znepřátelených vojsk v jeho bezprostřední blízkosti. Ani po ukončení
válečného konfliktu v roce 1648 však nebylo město zcela v bezpečí, neboť se po kraji ještě
nějaký čas potulovaly neorganizované loupeživé tlupy vojáků. 98
Bezútěšná válečná situace, která tíživě dolehla na městské hospodářství, přiměla Ottavia
Piccolominiho se přeci jen zapříčinit o určité zlepšení jeho postavení. Na základě přímluvy
knížete u císaře Ferdinanda III. bylo roku 1644 Náchodu uděleno právo na třetí výroční trh,
tzv. masopustní, který se měl konat na Tučný čtvrtek. Zároveň byl obnoven čtvrteční trh
týdenní se zemědělskou produkcí, jenž v těžkých časech válečného konfliktu přestal fungovat.
Přestože živnosti, obchod i trhy ve válečném období upadaly, nově nabyté právo na další
výroční trh městu slibovalo určité vylepšení jeho ekonomické situace.99 Další hospodářské
výsady byly Náchodu uděleny od vrchnosti až po ukončení válečného konfliktu, kdy bylo
nutné obnovit válkou poničenou městskou zástavbu. Roku 1652 Ottavio Piccolomini vydal
listinu, jíž znovu povolil vybírat clo v městských branách a přiřknul městu právo na výnosy
z prodeje vína a pálenky.100
Bilance válečných let byla pro Náchod velmi nepříznivá. Město sice nebylo v průběhu
války nikdy, tedy až na rok 1639, v centru bojů, avšak časté průtahy a pobyty císařských
i cizích vojsk spolu s vypisováním mimořádných kontribucí pro válečné účely způsobily
rozvrat městského hospodářství a úpadek zdejšího obchodu, řemesel i živností.101 Ve městě
97

O Náchodě v období švédského nebezpečí pojednává B. Profeld, Náchod za vpádu Banérova, s. 3-9.
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 96-97.
99
Tamtéž, s. 96.
100
Tamtéž, s. 99.
101
O hospodářském úpadku náchodského panství svědčí výkazy zemské berně odváděné z osedlých poddaných.
Na počátku roku 1618 byla na panství Náchod zemská berně odváděna z 1280 osedlých, roku 1628 je evidováno
1158 poddaných, z nichž bylo osedlých jen 864, k roku 1638 bylo zaznamenáno 1178 poddaných, přičemž
přiznání činilo pouze 222 osedlých a na konci války se berně v náchodském panství platila již jen ze 120
98
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navíc vládla napjatá atmosféra související s probíhající násilnou rekatolizací městských
obyvatel, která sice prozatím neměla valné výsledky, ale její hlavní nápor se měl dostavit
teprve v dobách poválečných ve spojitosti s důsledným nátlakem ze strany přísně katolické
italské vrchnosti. Příchod nové vrchnosti pro Náchod znamenal také ztrátu jeho bývalého
společenského významu a samosprávného postavení. Původně prosperující rezidenční sídlo
předního českého šlechtického rodu, jež bylo obdařeno četnými hospodářskými výsadami
a správními svobodami, se proměnilo v poddanské město, jehož hospodářské výsady byly
okleštěny a do jehož správy stále častěji zasahovala vrchnost. Příslušníci rodu Piccolominiů,
v jejichž držení zůstalo náchodské panství až do roku 1783, totiž vnímali město Náchod
především jako své soukromé vlastnictví a zdroj finančních prostředků.102

osedlých. Šosovné z města Náchod a vesnic ročně odváděné vrchnosti činilo v roce 1638 81 zlatých 40 krejcarů.
(B. Profeld, K dějinám Náchodska, s. 11. Srv. B. Profeld, Poddanské poměry, s. 21n.)
102
Lydia Baštecká – Jaroslav Čáp – Jan Čížek, Vývoj městské samosprávy v Náchodě (13. století–2002), Náchod
2007, s. 9-10.
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1.3 Vývoj náchodské městské správy se zaměřením na úřad
městského rychtáře
Městští rychtáři jako správní prvek jsou spojeni s dějinami měst od jejich počátků.
Původně byli rychtáři do měst dosazováni panovníkem či v případě měst poddanských
vrchností jako jejich zástupci, kteří ručili za mír a pořádek ve městě, dodržování právního
řádu a do jejich kompetence spadalo i městské soudnictví. Proces emancipace městské správy
projevující se formováním městských samosprávných orgánů však v průběhu 14. století
ve většině měst význam rychtářů potlačil do pozadí a v jejich čele stanula samostatně činná
městská rada. Za vnější projev zformované městské samosprávné komunity bývá většinou
považována existence městské pečeti. Završení procesu emancipace městské správy souvisí
s výstavbou radnice a ustanovením vlastního městského písaře.1
Existence náchodské městské rady jako městského samosprávného orgánu je prvně
zmíněna v listině Jetřicha z Janovic z roku 1402.2 Od roku 1442 vystupují někteří konšelé
i rychtáři v pramenech již jmenovitě a k roku 1449 je dokonce doloženo celé složení
náchodské městské rady.3 Správní samostatnost města však lze předpokládat již v dobách
dřívějších, což dosvědčuje nejstarší dochované městské pečetidlo pocházející pravděpodobně
z první poloviny 14. století.4 Písemné prameny poloviny 15. století navíc dokládají působení
zdejšího městského písaře, do městských služeb byl v této době najímán také biřic, branný

1

Z. Hledíková - J. Janák - J. Dobeš, Dějiny správy, s. 205-207.
Touto listinou učinil Jetřich z Janovic nadání oltáři Panny Marie v kostele sv. Vavřince v Náchodě ve výši
7 kop grošů pražských ročního platu a současně při něm ustanovil kaplana. Právo dosazovat kaplana k tomuto
oltáři přiřknul majitelům panství, ovšem rozhodnutí o jeho ustanovení mělo probíhat za účasti konšelské rady.
(L. Baštecká - J. Čáp - J. Čížek, Vývoj městské samosprávy, s. 7.) Zmiňovaná listina je uložena ve Státním
okresním archivu Náchod ve fondu Archiv města Náchod. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 1, listina č. 1.)
3
L. Baštecká - I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 52. Záznam o obnovení městské rady v roce 1449, stvrzené
tehdejším majitelem panství Janem Koldou ze Žampachu, se jmenovitým uvedením všech jejích členů byla
poznamenána do nejstarší náchodské městské knihy obsahující trhové zápisy (SOkA Náchod, AM Náchod,
Kniha trhová (Zápisův kniha rozličných prodejů a koupí města Náchoda), 1442–1495, inv. č. 906, kn.č. 105.)
4
Nejstarší dochované městské pečetidlo má podobu bronzového plátu kruhového tvaru o průměru 44 mm.
Na rubové straně je opatřeno žebrem s otvorem pro řetízek, na němž nosil pečetidlo zavěšené na krku úřadující
purkmistr při slavnostních příležitostech. Pečetní obraz představuje dvouvěžní městskou bránu, jež je doplněna
štítem s vyobrazením nekorunovaného českého dvouocasého lva ve skoku. Na základě pečetního obrazu byla
také vyvozena datace pečetidla, neboť je velmi pravděpodobné, že figura českého lva byla převzata ze znaku
českého krále Jana Lucemburského, který byl někdy mezi lety 1316–1325 držitelem zdejšího
hradu i města. Nejstarší typář byl používán až do 17. století a jeho pečetní obraz přešel v 15. století
i do městského znaku. Poněkud zkomolená legenda typáře, vyrytá v opisu gotickou majuskulou, zní:
+S[IGILLVM].CIVIVM.DE.NACHODENSIVM. (L. Baštecká - I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 31-32, 37.
Srv. L. Baštecká - J. Čáp - J. Čížek, Vývoj městské samosprávy, s. 6.; Jindřich Köcher, Sigillum de civium
Nachodensium, Hradecký kraj (1) 1957, s. 47-52.; Ladislav Hladký, Pečeti, znak a prapor města Náchoda,
Stopami dějin Náchodska 6, 2000, s. 37-51.; Erik Bouza - Věra Vaňková, Znaky a pečeti měst Náchodského
okresu, Česká Skalice 1972. Poslední zmiňovaná publikace však vykazuje určité faktografické nedostatky.)
2
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a zřejmě i pastucha, který hlídal dobytek.5 První zmínka o existenci náchodské radnice
pochází sice až z roku 1491, ale ze znění této zprávy vyplývá, že náchodští měšťané
o zbudování radničního domu usilovali již před tímto datem. Dům, který pro tyto účely
původně zakoupili, však byli nuceni pro nejmenované potíže opět prodat.6
Ještě v polovině 15. století však zřejmě nebyl počet členů náchodské městské rady pevně
stanoven, jelikož se v zápisech objevují zmínky o devíti-, desíti- i dvanáctičlenné městské
radě. K ustálení počtu konšelů v městské radě došlo až někdy v druhé polovině 15. století za
správy pánů z Poděbrad a z Kunštátu. Od této doby bývala rada většinou dvanáctičlenná,
pouze ve výjimečných případech bylo usazeno konšelů jen jedenáct. Volba konšela byla
vázána na získání plného městského práva. Jeho držitelem byl pouze ten obyvatel města,
který zde trvale sídlil a vlastnil ve městě nemovitost, takže platil městský census (tedy trpěl
s městem).7 Městská rada byla obnovována

každoročně a v průběhu tohoto ročního

funkčního období se všech dvanáct konšelů po sobě vystřídalo ve funkci purkmistra, který stál
v čele městské rady. Při slavnostním předávání úřadu purkmistra, jenž s funkcí přebíral také
typář městské pečeti, se konaly bohoslužby a pořádaly se okázalé hostiny. Odstupující rada
vždy navrhovala složení nové městské rady, ta však musela být schválena vrchností. Konšelé
se většinou kvůli zajištění kontinuity chodu úřadu obměňovali pouze částečně a byli do úřadu
uváděni purkrabím hradu jménem majitele panství.8
Městská rada se scházela k pravidelným neveřejným ranním schůzkám (tzv. maniloquia),
konaným původně v domech konšelů, ovšem po zřízení radnice zásadně tam. V maniloquiích
byly vyřizovány všechny běžné i důležité záležitosti, které měla rada ve své kompetenci.
Patřilo do ní řízení veškerého městského života v nejširším smyslu, tedy výkon veřejné
a policejní správy, řízení městského hospodářství i soudnictví.9 Vzhledem k tomu, že městské
právo v českých zemích nebylo až do vydání zákoníku Pavla Kristiána z Koldína v roce 1579
jednotné,10 řídilo se město až do té doby vlastním právním řádem vycházejícím z jeho
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L. Baštecká - I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 54.
Tamtéž, s. 61.
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Z. Hledíková - J. Janák - J. Dobeš, Dějiny správy, s. 208.
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L. Baštecká - J. Čáp - J. Čížek, Vývoj městské samosprávy, s. 7.
9
Z. Hledíková - J. Janák - J. Dobeš, Dějiny správy, s. 208.
10
Právní roztříštěnost českých a moravských měst pramenila v užívání vlastních právních řádů, které vznikaly
na základě recepce práva severoněmeckého (též magdeburského), obsaženého v tzv. Saském zrcadle,
či jihoněmeckého (norimberského), kodifikovaného v tzv. Zrcadle švábském. Kromě toho se městské právo
vytvářelo i v praxi městských soudů. Mezi nejvýznamnější právní knihy tohoto typu patří právní sbírka brněnská
(Kniha písaře Jana), jejíž edici zpracoval M. Flodr (Miroslav Flodr (ed.), Jan z Gelnhausenu. Příručka práva
městského (Manipulus vel directorium iuris civilis), Brno 2008.). Postupem času však řada měst převzala právo
Starého Města Pražského, označované od dob husitského hnutí za české městské právo, které se stalo
východiskem kodifikačních snah v oblasti městského práva v 16. století. (Karel Malý a kol., Dějiny českého
a československého práva do roku 1945, 2. upr. vyd., Praha 1999, s. 89-90.) O právu Starého Města pražského
Josef Emler, Právo měst českých, zvláště pak Starého města pražského, Právník 9, 1870. Z podnětu panovníka
6
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příslušnosti k magdeburskému právnímu okruhu.11 Normativní usnesení rady a městské
statuty byly uvnitř města závazné, avšak v rámci svého poddanského postavení vůči
náchodské vrchnosti jimi byla upravována především oblast veřejného pořádku.12 Městská
rada také vydávala příkazy rychtáři, jenž byl osobně zodpovědný za pořádek ve městě.
Rychtář vykonával policejní službu, zjišťoval a zajišťoval provinilce, odpovídal za jejich
věznění a účastnil se výslechů útrpným právem. Byl volen městskou radou a potvrzován
držitelem panství. Podřízeným rychtáře byl biřic, který se staral o vězně a mohl zastávat také
funkci posla a rasa.13
V době rozkvětu města za správy pánů Smiřických ze Smiřic si město nechalo v roce 1570
zhotovit zřejmě pro účely plnohodnotné reprezentace příslušející rezidenčnímu městu
významného šlechtického rodu a snad i ve snaze vyrovnat se městům královským dva nové
stříbrné typáře. Oba dva typáře převzaly pečetní obraz předchozího městského typáře, rozdíl
lze pozorovat pouze v jejich výtvarném ztvárnění odpovídajícím dobovému uměleckému
slohu a ve vyrytí číslic data jejich vzniku po stranách štítu s heraldickou figurou českého lva.
byl v rámci kodifikačních snah v oblasti městského práva sepsán a roku 1536 tiskem vydán soukromý svod
městských práv Brikcího z Licska pod názvem Knihy práv městských, jenž byl kompilací brněnského
a jihlavského práva. Tento svod městských práv edičně zpracovali bratři Jirečkové (Hermenegild Jireček a Josef
Jireček (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská, Praha 1880.), analýzou této právní knihy se zabýval
J. Čelakovský (Jaromír Čelakovský, O právech městských M. Brikcího z Licska a o poměru jich k starším
právním sbírkám, Praha 1880.). Brikcího svod městských práv však byl příliš zastaralý a městskou správu spíše
omezoval, takže většinou nebyl i přes panovníkovo úsilí městy přijat. (Z. Hledíková - J. Janák - J. Dobeš, Dějiny
správy, s. 222.) Dlouhodobé úsilí o kodifikaci městského práva bylo završeno vydáním zákoníku Práva městská
království Českého Pavla Kristiána z Koldína v roce 1579. Tento zákoník obsahoval právní předpisy, které
upravovaly v podstatě veškerý život obyvatel města. Jeho součástí jsou předpisy o městské správě, povinnostech
městské rady a konšelů, o městském soudnictví, majetkovém právu, závazcích, věcných právech, dědickém
právu, právu rodinném a manželském, ale i o právu trestním a trestním procesu včetně tortury. Koldín
při vypracování zákoníku vycházel také ze zemského práva a z usnesení zemských sněmů, recipoval dokonce
i právo římské. (K. Malý a kol., Dějiny, s. 91.) Roku 1581 byla vydána tzv. Krátká summa, která předkládala
výtah tohoto zákoníku. Edici výtahu Koldínových městských práv, doplněnou o životopisné údaje M. Kristiána
z Koldína a pojednání o jednotlivých vydáních zákoníku, zpracoval J. Jireček (Josef Jireček (ed.), Práva městská
království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou od M. Pavla Krystyána z Koldína,
5. vyd., Praha 1876.).
11
O právních oblastech českých měst Jaromír Jan Hanel, O vlivu práva německého v Čechách a na Moravě,
Praha 1874.; Bedřich Mendl, Tak řečené norimberské právo v Čechách, Praha 1938.; Antonín Haas, Právní
oblasti českých měst, Časopis Společnosti přátel starožitností 60, 1952, s. 15-24.; František Hoffmann,
K oblastem českých práv městských, Studie o rukopisech 14, 1975, s. 27-68. či sborník z konference konané
v roce 2003 v Lipsku Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa – Sachsenspiegel und Magdeburger
Recht, hg. von Ernst Eichler, Berlin 2008. Tématem městského práva se zabývá také stať Václava Vojtíška,
Z právních dějin československých měst. In: Výbor rozprav a studií Václava Vojtíška, Praha 1953. či sborník
z konference Městské právo v 16.–18. století v Evropě, Praha 1982. a rovněž monografie Františka Hoffmanna,
České město ve středověku, Praha 1992.; Josefa Žemličky, Století posledních Přemyslovců, Praha 1986. či Jiřího
Kejře, Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha 1998. Městskému právu se rámcově věnuje taktéž
většina syntetických publikací k dějinám českých zemí.
12
Názorným příkladem může být nařízení městské rady vydané v atmosféře upadající morálky ve městě v roce
1521 pod názvem Zřízení a zvolení vší obce, jímž byla pod přísnými tresty zakázána hra v kostky, nošení zbraní
a střelba z palných zbraní ve městě. Ztráta hrdla hrozila i těm, u nichž by v domě vypukl požár. (L. Baštecká
- I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 65.) Náchodským dějinám každodennosti se věnuje článek Ladislava Hladkého,
Nahlédnutí do života města Náchoda v pozdním středověku, Východočeské listy historické 21-22, 2004,
s. 267-277.
13
L. Baštecká - J. Čáp - J. Čížek, Vývoj městské samosprávy, s. 8.
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Větší typář byl vyhotoven o průměru 52 mm a v jeho opisu lze zaznamenat legendu ve znění
SIGILLUM.MAIUS.CIVITATIS.NACHODIENSIS, již rytec vyryl kapitálou. Menší verze
městského typáře byla vyrobena o průměru 31 mm a ztvárněním byla obdobná, jen se v jejím
opisu vyskytuje latinský text informující, že se jedná o menší pečeť města Náchoda. Typář
ze 14. století se však nepřestal používat, pečetilo se jím dokonce ještě v druhé polovině
17. století. Všechny tři typáře jako symboly městské samosprávy byly uloženy na radnici
pod zámkem v purkmistrově kanceláři.14
Zvyšující se agenda městské správy vedla v 16. století k drobné obměně kompetencí
purkmistra a ke zřízení nového orgánu náchodské městské samosprávy. Původně totiž každý
purkmistr stojící v čele městské rady osobně zodpovídal nejen za chod celého úřadu, ale
do jeho kompetencí spadala i správa městského hospodářství. V průběhu 16. století však byla
finanční agenda ze správní činnosti purkmistrů vyčleněna a byla přiřčena prvnímu
purkmistrovi úřadujícímu bezprostředně po obnovení rady, který ji spravoval po celé funkční
období. Z toho také vyplývá označení takového purkmistra, jenž byl titulován hospodářem
a později primátorem či primasem města. Na konci 16. století je v archivních pramenech již
dobře sledovatelné rozšíření náchodské městské správy o další samosprávný orgán, který se
konstituoval ze širšího shromažďování městské obce za účelem vyslovení souhlasu
s důležitými, zvláště pak finančními opatřeními rady. V rámci těchto shromáždění postupně
nabyli zvláštního významu tak zvaní starší či starší obecní, kteří se proměnili v samostatnou
organizační

složku,

jež

dohlížela

v zastoupení

celé

městské

obce

především

na městské hospodářství.15
Na počátku 17. století je tedy náchodská městská samospráva zastoupena dvanáctičlennou
městskou radou, rychtářem a čtyřmi staršími obecními. Záznam obnovení úřadu města
Náchoda, k němuž došlo s povolením Zikmunda Smiřického ze Smiřic dne 24. června roku
1603, dokládá toto složení náchodských samosprávných orgánů: osoby radní primas Jiřík
Průša, Pavel Pulec, Jan Provázek, Florián Brodský, Václav Špáta, Jan Kostelecký, Petr
Klamperna, Jindřich Řeháček, Jan Kuželka, Martin Levinský, Jan Kačer a Mikuláš Kdulík,
starší obecní Jan Kloboučník, Martin Bílek, Samuel Peldřimovský, Adam Štoňk, rychtářem

14

Purkmistr byl za městské typáře osobně zodpovědný. V historii města Náchoda lze dokonce zaznamenat
případ disciplinárního potrestání purkmistra Jana Šišky staršího, díky jehož nedbalosti byly městské typáře
v roce 1601 ukradeny a zneužity. Purkmistr totiž zapomněl typáře zamknout, čímž umožnil, aby je měšťan Jan
Kučera odcizil a jedním z nich zpečetil padělané listiny. Po odhalení podvodu byl Jan Kučera předán útrpnému
právu do Kutné Hory a Jan Šiška byl městským soudem potrestán pokutou ve výši 60 kop míšeňských, kterou
po jeho smrti v roce 1603 museli pozůstalí splácet až do roku 1610. (L. Baštecká, I. Ebelová (edd.), Náchod,
s. 75. Srv. J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 248-249.)
15
Z. Hledíková, J. Janák, J. Dobeš, Dějiny správy, s. 215.
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byl ustanoven Jan Šiška.16 Personální složení samosprávných orgánů bylo tvořeno
představiteli nejvýznamnějších a nejzámožnějších náchodských měšťanských rodin a příliš se
neobměňovalo. V čele města tedy stála úzká skupina lidí, kteří se postupně střídali
v jednotlivých postech městech správy.
O homogennosti skupiny měšťanů, jež spravovala město, svědčí další dochovaný záznam
obnovení městského úřadu, datovaný ke dni 27. dubnu 1609. Tento záznam uvádí, že členy
městské rady byli primátor Jindřich Řeháček, Jiřík Průša, Florián Brodský, Jan Provázek,
Václav Špáta, Severin Bok, Petr Klamperna, Martin Bílek, Mikuláš Kdulík, Michal Štefek,
Jan Kačírek a Michal Křížek. Staršími obecními byli ustanoveni Jan Kloboučník, Martin
Levinský, Linhart Kačer, Jiřík Vepřek, rychtářem se stal Jan Kačer.17 Obdobné složení
městského úřadu zachycuje i poznamenání obnovení městské rady ze dne 10. června 1611,
jímž byli do úřadu uvedeni konšelé Jindřich Řeháček, Florián Brodský, Jiřík Průša, Václav
Špáta, Severin Bok, Petr Klamperna, Michal Štefek, Mikuláš Kdulík, Jan Kačer, Jan Kačírek,
Kašpar Purkhard a primas Martin Bílek, staršími obecními se stali Václav Klanka, Jan starší
Klament, Jan Šmíd a Václav Lanta. Rychtář nebyl jmenován, v tomto případě však došlo
zřejmě ke kumulaci funkcí, jelikož v zápisech rychtářského manuálu vystupuje v druhé
polovině roku 1611 jako městský rychtář Jindřich Řeháček.18
Z uvedených údajů lze usuzovat, že většina osob figurujících v těchto poznamenáních
obnovení městské rady působila v náchodské městské správě až do 20. let 17. století.
Vzhledem k tomu, že funkce v městské správě byly velmi úzce provázány, nebylo neobvyklé,
že důležitých pozic v městské správě dosahovali i radní písaři. Městští písaři totiž měli
poměrně vysoké společenské postavení v rámci městské komunity, neboť představovali
špičku městské inteligence, jež byla součástí městské honorace. Písaři dokonce často
vystupovali také v roli městských diplomatů.19 Názorným příkladem je Severin Bok, který
působil jako náchodský radní písař do roku 1606, respektive 1607,20 ovšem v letech 1609
a 1611 je zmiňován již jako člen městské rady.
V průběhu první poloviny 17. století se přirozeně vzhledem k uplynulému časovému úseku
skupina osob, jež spravovala náchodskou městskou obec, obměnila podstatně výrazněji.
Městská rada obnovená ke dni 4. říjnu roku 1627 měla následující složení: primas Václav
16

SOkA Náchod, AM Náchod, inv. č. 910, kn.č. 109. Kompletní záznamy obnovování náchodských městských
rad z první poloviny 17. století nejsou k dispozici. Zlomkovité zprávy je možné doplnit dle údajů
purkmistrovských register, které se však dochovaly poměrně mezerovitě.
17
SOkA Náchod, AM Náchod, inv. č. 910, kn.č. 109, fol. 20r.
18
Tamtéž.
19
Hana Jordánková – Ludmila Sulitková, Městští písaři v Brně v předbělohorském období a jejich sociální
postavení, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 1992, s. 86-87, Z pomocných věd
historických X.
20
O Severinu Bokovi jako radním písaři podrobněji v podkapitole 2.3.1 Radní písaři.
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Horák Vrchovský, Michal Křížek, Jan Kačer, Mikuláš Kdulík, Jan Kučírek, Jakub Bernart
Břežanský st., Matěj Winter, Václav Šamša, Tobiáš Čapek, Jakub Kulhánek, Martin
Freidenberk, Jiřík Pleskal.21 Rychtářem byl zřejmě Václav Lanta, jména starších obecních
bohužel nejsou uvedena. Ve 30. letech 17. století v městské správě figurují jako konšelé
Tobiáš Čapek, Jan Kačer, Jakub Fídler, Václav Lanta, Michal Křesťan, Jakub Pytřinec, Jan
Šmíd, Václav Šamša, Matěj Winter či Jan Krouženec, jako starší obecní byli zaznamenáni
Martin Borovský, Jakub Bernart Břežanský ml., Ondřej Cerhovský, Jan Čapek, Tobiáš Čapek,
Jiřík Fibiger, Václav Freidenberk (též Frajdemberk), Martin Jedlička, Jan Kačer, Jan
Krouženec, Jakub Kulhánek, Václav Ryšík, Pavel Samuelův, Václav Šamša, Karel Trynks
(též Trynx) a Tobiáš Úpický.22
Z této skupiny čelních představitelů městské správy byli voleni také městští rychtáři. Jejich
posloupnost není v písemnostech náchodského městského úřadu zaznamenána,23 avšak
při určování funkčních období jednotlivých rychtářů lze alespoň rámcově vycházet z údajů
vlastních zápisů rychtářských manuálů. Ze záznamu o obnovení městského úřadu v roce 1603
i z úvodního titulního listu rychtářského manuálu se zápisy z let 1603–163224 vyplývá, že
ke dni 24. červnu roku 1603 byl městským rychtářem ustanoven Jan Šiška mladší. Jan Šiška
je jako náchodský rychtář uváděn ještě k 28. červenci roku 1607,25 posléze jej však nahradil
Mikuláš Kdulík, který byl rychtářem města Náchoda jmenován zřejmě ke dni 29. srpnu
1607.26 Dalším rychtářem se stal dne 27. dubna 1609 Jan Kačer, o čemž svědčí již výše
zmiňovaný záznam o obnovení městské rady. Jan Kačer byl v úřadu rychtáře vystřídán
po usazení konšelů v červnu roku 1611 Jindřichem Řeháčkem,27 který jako náchodský rychtář
působil do roku 1613. Při obnovení městské rady ke dni 4. července 1613 byl náchodským
rychtářem ustanoven Václav Klanka,28 kterého po obnově rady na jaře roku 1615 nahradil Jan

21

SOkA Náchod, AM Náchod, , inv.č. 3730, kt.č. 715.
Jména představitelů městské správy ve 30. letech 17. století byla excerpována ze zápisů rychtářského manuálu
datovaného do let 1626–1636 (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35.)
23
Náchodský historik Jan Karel Hraše sestavil na základě výsledků svého bádání v náchodském městském
archivu posloupnost náchodských městských rychtářů, kterou zařadil do prvního dílu své rozsáhlé monografie
k dějinám města Náchoda (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 244-245.) Jeho soupis rychtářů však vykazuje četné
nepřesnosti neodpovídající zjištěným skutečnostem.
24
V dataci titulního listu rychtářského manuálu z roku 1603 je přesně uvedeno, že manuál byl založen dne
25. června 1603. Celé znění titulu je následující: Manual rychtářský za Jana Šišky, rychtáře města Náchoda, jest
založen v středu po svatým Janu roku počítajícího 1603 (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34.)
25
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34., fol. 54v.
26
Tamtéž, fol. 64r.
27
Jan Kačer je jako náchodský rychtář jmenován ještě 6. června 1611 (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835,
kn.č. 34, fol. 127v.), ke dni 27. července se v zápisech jako rychtář vyskytuje již Jindřich Řeháček (Tamtéž,
fol. 125r.).
28
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 129r.
22
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Vydra.29 Novým rychtářem byl jmenován Václav Horák Vrchovský, původně kantor na zdejší
partikulární škole a příležitostný pomocný písař v městské kanceláři, po usazení městské rady
dne 6. září 1617.30 Václav Horák setrval v úřadě městského rychtáře až do roku 1620, kdy jej
nahradil Pavel Donát.31 Pavel Donát byl rychtářem po dva roky a při obnovování městské
rady v roce 1623 byl na jeho místo dosazen Václav Průša.32 Ten však působil jako městských
rychtář pouze po jedno funkční období městské rady a po obnovení městské rady ke dni
7. říjnu roku 1624 byl nahrazen Tobiášem Úpickým.33
Posloupnost rychtářů v druhé polovině 20. let 17. století je pro malé množství zápisů
učiněných do rychtářských manuálů poměrně špatně sledovatelná. Titulní list nově
založeného manuálu datovaný dne 14. října 162634 oznamuje rychtářství Václava Lanty,
avšak vlastní zápisy rychtářského manuálu ho zmiňují jako rychtáře již ke dni 3. lednu tohoto
roku.35 Václav Lanta je uváděn jako rychtář ještě ke dni 22. lednu 1628.36 Dalším rychtářem
se stal Karel Trynks (či Trynx), který v zápisech prvně figuruje dne 23. dubna 1629.37
Vymezení doby působení jednotlivých rychtářů následujícího období je však spojeno
s určitými nejasnostmi. Karel Trynks je jako městský rychtář evidován ještě v dubnu roku
1631,38 ovšem od října roku 163039 v zápisech rychtářského manuálu paralelně vystupuje Jiřík
Fibiger (též Fiviger), k jehož jménu je připojena titulatura rychtář poručený. Poručeným
rychtářem se stával většinou starší obecní či jeden z konšelů stávající městské rady, jenž
městského rychtáře zastupoval v době jeho nepřítomnosti či nemožnosti plnit své
povinnosti.40 Ke dni 28. květnu 163141 je jako nový rychtář prvně zmiňován Tobiáš Čapek,
který byl označen jako rychtář vrchností nařízený. Tobiáš Čapek se vyskytuje v zápisech

29

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 161r. Václav Klanka do rychtářského manuálu zapisoval
ještě dne 28. května 1615 (Tamtéž, fol. 152v.)
30
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 180r.
31
Pavel Donát je v rychtářských manuálech zmiňován jako rychtář poprvé ke dni 29. září 1620. (SOkA Náchod,
AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 216r.)
32
Zápisy rychtářských manuálů Václava Průšu poprvé jmenují jako rychtáře ke dni 21. červnu 1623. (SOkA
Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 228r.)
33
SOkA Náchod, AM Náchod, PM Náchod III, B. Soudní věci, 2. Civilní sporné, Právní manuály pro různé
spory – pozůstalosti, majetek, dluhy, 1599–1625, inv.č. 1493, kt.č. 24.
34
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, nefol. (titulní list).
35
Tamtéž, fol. 1v.
36
Tamtéž, fol. 3r.
37
Tamtéž, fol. 5r.
38
Tamtéž, fol. 22v,23r. Tento zápis je datován pomocí křesťanského kalendáře a současně i datováním
průběžným, jež však vzájemně nesouhlasí. V průběžném datování došlo s největší pravděpodobností k chybě
písaře, který se přepsal a místo měsíce dubna napsal měsíc březen.
39
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 13r,v. Zápis uvádí dvojí datování, které však vzájemně
nesouhlasí. Dle průběžného datování se jedná o 9. říjen 1630, datace pomocí křesťanského kalendáře se však
vztahuje k 10. říjnu 1630.
40
O poručení rychtářského úřadu hovoří instrukce Albrechta Smiřického ze Smiřic z roku 1552. O obsahu této
instrukce viz níže.
41
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 26r.
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rychtářských manuálů až do listopadu roku 163142 a za jeho působení lze v ojedinělém
případě zaznamenat výskyt jiného poručeného rychtáře, jímž byl Ondřej Cerhovký v zápise
ze dne 22. října 1631.43 Chronologicky navazující zápis pochází až ze dne 7., respektive
8. března 163244 a jako městský rychtář v něm vystupuje Martin Jedlička. Jméno rychtáře
Martina Jedličky figuruje v zápisech souvisle až do 9. května 1636 a je posledním rychtářem
zmiňovaným v zápisech rychtářských manuálů. Paralelně s ním však opět fungují rychtáři
poručení, konkrétně Tobiáš Čapek, zmiňovaný v zápise ze dne 27. července roku 163345
a posléze v zápisu ze dne 8. července 1635,46 a Pavel Samuelův, jehož jméno se objevuje
v zápise ze dne 8. listopadu 1635.47
K dohledu nad děním a udržováním pořádku ve městě byl vrchností do náchodské městské
správy dosazen zvláštní rychtář, jenž je v pramenech od rychtáře městského odlišován
titulaturou rychtář Jeho Hraběcí Milosti a byl počítán mezi vrchnostenské úředníky.
V literatuře je zavedení tohoto vrchnostenského dohledu nad děním v městě Náchodě obecně
datováno do roku 1651,48 avšak detailní studium obsahu zápisů rychtářských manuálů
přineslo v tomto ohledu nové poznatky. Působení vrchnostenského rychtáře při městském
úřadě v Náchodě je totiž na základě zápisů rychtářských manuálů doložitelné již k roku 1626.
Vrchnostenským rychtářem byl ustanoven Václav Klanka a prvně je titulován jako rychtář
Její Milosti paní paní [Marie Magdaleny Trčkové z Lípy] v zápise ze dne 3. ledna 1626.49
Původ tohoto vrchnostenského opatření by bylo možné spatřovat ve vzoru v královských
městech, do nichž byli po porážce českého stavovské povstání v roce 1620 znovu dosazeni
královští rychtáři, jejichž kompetence byly na úkor královských měst ještě více posilněny.50
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SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 28r.
Tamtéž, fol. 25r.
44
Tamtéž, fol. 30r. Zápis uvádí dvojí datování, které však vzájemně nesouhlasí.
45
Tamtéž, fol. 51v.
46
Tamtéž, fol. 49r.
47
Tamtéž, fol. 59v.
48
K tomuto závěru došel při svém bádání historik Jan Karel Hraše. Ve svých dějinách města Náchoda komentuje
zřízení úřadu vrchnostenského rychtáře slovy …až do roku 1651 byl v Náchodě toliko jeden rychtář, totiž
městský, roku 1651 postřehli jsme rychtáře druhého, knížecího, jímž byl Jakub Fídler až do roku 1661…
(J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 222.) Hraše bohužel neuvádí, z kterého zdroje tuto informaci získal, a samotná
formulace spíše napovídá tomu, že rok 1651 stanovil na základě vlastního bádání v pramenech. Jeho výsledky
bádání zřejmě přejaly i mladší práce věnované dějinám města Náchoda.
49
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 1v. Václav Klanka se od roku 1626 již nevyskytuje
v městských samosprávných orgánech.
50
František Roubík, Královští rychtáři v pražských i jiných českých městech v letech 1547 až 1783. In: Sborník
příspěvků k dějinám hlavního města Prahy, Praha 1930, s. 273. Srv. Lidmila Dědková, Ochranná municipální
města v Čechách (Studie o vývoji a postavení poddanských měst a jejich správy po Bílé hoře), Sborník
archivních prací 28, 1978, s. 292-355. Doplňující literatura k tématu královských rychtářů David Novotný,
Královští rychtáři ve věnných městech v předbělohorském období na příkladu Chrudimi, Vysokého Mýta
a Poličky, Paginae historie 16, 2008, s. 49-101. či Marie Bisingerová, Úřad královského rychtáře v Kutné Hoře
a jeho písemnosti, Sborník Národního muzea. Řada A. Historie 61, 2007, č. 1-2, s. 81-86. Vrchnostenským
rychtářům se věnuje stať Lidmily Dědkové, Úloha vrchnostenského rychtáře v městské správě litomyšlské,
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Václav Klanka je jako vrchnostenský rychtář v zápisech uváděn až do listopadu roku 1635,51
další sledování obsazování této funkce je však až do roku 1651 z důvodu absence příslušných
archivních pramenů nemožné.
Městský rychtář byl do funkce dosazován stejně jako městská rada na dobu jednoho roku,
avšak z výše uvedených skutečností vyplývá, že funkční období městského rychtáře nemuselo
být po uplynutí této lhůty ukončeno. Rychtáři byli stejně jako ostatní představitelé městské
správy a písaři působící v městské kanceláři vázáni přísahou. Při převzetí úřadu musel každý
rychtář před zástupcem vrchnosti, purkmistrem a konšely složit přísahu dodržování svých
povinností a soudu dle právního řádu. Poté mu byly svěřeny symboly jeho úřadu, tedy typář
rychtářské pečeti a tzv. právo. Právo, jinak též žíla či regiment rychtářský,52 bylo jakési žezlo
potažené kůží, které rychtář běžně nosil jako odznak své moci, držel jej v pravici při všech
soudech a vstupoval s ním mezi znesvářené strany, přičemž měl právo při neuposlechnutí jeho
nařízení tímto žezlem dotyčné udeřit. Pečetidlo městského rychtáře pochází zřejmě někdy
z počátku 17. století. Kulatý typář o průměru 25 mm byl zhotoven ze slonoviny
a opatřen dřevěným držátkem. Jeho pečetní obraz zachycuje ruku vztyčenou k přísaze,
legenda v opisu typáře byla napsána kapitálou a zní: PEC.RICHTARZ.MIESTA.NACH.53
Povinnosti rychtáře částečně upravovala instrukce vydaná Albrechtem Smiřickým
ze Smiřic roku 1552.54 V jejím znění bylo obsaženo: …což jemu [rychtáři] z poručení mého,
nebo místo mé držící ouředníka rozkázané by bylo, aby hned tak učinil a jináč nic. K tomu
ouřad, konšelé náchodští, též což by jemu rozkázali, jakž se při úřadu svém chovati by měl,
aby tak činil, vězně, kteréhokoli by měl, jak by měl je vazbou držeti a k nim se chovati,
a na své hlavě nic aby nezavíral než to, pokudž by závazku jeho náležité bylo, a ve všem
konšely se řídil, je v poctivosti měl, to do něho míti chci. A vy konšelé zvláště sami na sobě
příklad dávejte, těch všech krčemních věcí zanechajíc, to do vás míti chci. Hospodář nad tím
nade vším obzvláštní pozor ať má a tohož ničehož ať se nepřehlídá, chce-li sám trestání
ode mne ujíti. …A to zvláště míti chci, když by koli tento rychtář volený doma nebyl a po své
potřebě odšel, starší obecní, kteří sou, ku kterému by kolivěk žílu přines a úřad mu svůj

Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 7, 1969. či článek Stanislava Poláka, Vrchnostenský rychtář v Dobříši
r. 1768, Středočeský sborník historický 7, 1972, s. 146-151.
51
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 58r, 59v.
52
O rychtářském právu Čeněk Zíbrt, Rychtářské právo – palice, kluka, Věstník Královské české společnosti
nauk – třída filosoficko-historicko-jazykozpytná, Praha 1896, s. 1-32.
53
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 223. Srv. L. Baštecká - I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 75.
54
Tato instrukce byla vydána v souvislosti se zbavením úřadu městského rychtáře Jana Hučka, který se provinil
četnými prohřešky proti městskému pořádku. Albrecht Smiřický nakonec Janu Hučkovi úřad rychtáře touto
instrukcí navrátil, ovšem stanovil jí zásady, které měli rychtáři dodržovat.
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poručuje, aby bez výmluvy to k sobě přijal a on rychtář má hned purkmistru oznámiti i o svém
odchodu…55
Instrukce Albrechta Smiřického z roku 1552 tedy stanovuje povinnost nepřetržitého
policejní dozoru ve městě, vykonávaného skrze rychtáře či v jeho nepřítomnosti skrze
poručeného rychtáře. V praxi se tento dohled na dodržování pořádku ve městě projevoval
častými denními i nočními obchůzkami rychtáře po městě, přičemž zvláštní pozornost byla
věnována především dění v krčmách. V noci rychtář chodil po městě většinou vyzbrojený
sečnou zbraní či kuší a později i ručnicí a mohl jej provázet branný nebo ponocný
a o jarmarcích i najatí žoldnéři. Rychtář byl také povinen dostavit se v každou denní dobu
na zavolání v příčině konfliktu mezi obyvateli města, popřípadě osobami zdržujícími se
ve městě, na místo sváru a zřídit zde pořádek. V případě nutnosti mohl použít rychtářský
regiment k umírnění obou rozepřených stran. Když si situace vyžádala zatknutí výtržníka,
musel o tom informovat purkmistra. Postupem času se kompetence rychtáře rozšířily také
na výběr daní, purkrechtů, úroků a jiných dávek a sbírek a v době pobělohorské přibylo k jeho
povinnostem také nabádání obyvatel k navštěvování kostela.56
Vedle policejního dohledu bylo další rychtářovou povinností předvolávat strany před
městskou radu a vykonávat rozsudky konšelského soudu, zvláště pak zajišťovat a věznit
provinilce. Z tohoto důvodu byl také povinen se po svém dosazení do úřadu přestěhovat
do rychty, jež stála v Pražské ulici poblíž Krajské brány. Za rychtou se nalézala šatlava, která
byla roku 1544 vystavěna z kamene. V roce 1602 byla šatlava znovu přestavěna, ovšem
někdy v průběhu 17. století byla přeložena do radnice.57 Vzhledem k tomu, že náchodské
městské radě příslušela rovněž hrdelní jurisdikce,58 byla součástí radničního domu též
55

SOkA Náchod, AM Náchod, inv. č. 1437, kt.č. 17. Text citovaného úryvku byl transkribován dle zásad
pro vydávání novověkých historických pramenů stanovených Ivanem Šťovíčkem a kolektivem autorů.
(Ivan Šťovíček a kol., Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století
do současnosti. Příprava vědeckých edic ze 16.–20. století pro potřeby historiografie, Praha 2002.) Doslovná
citace této instrukce byla uvedena také v Ludvíkových dějinách panství a města Náchoda (J.M. Ludvík,
Památky, s. 123-124.)
56
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 225-226.
57
Tamtéž, s. 242-244.
58
První nepřímé zprávy o náchodském útrpném právu pocházejí z roku 1448, kdy je v pramenech prvně
zmiňována šibenice. (L. Baštecká - I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 65.) O útrpném právu a smolných knihách
města Náchoda Jan Čížek, Hrdelní soudnictví města Náchoda v 16. století, Stopami dějin Náchodska 4, 1998,
s. 9-52. Hrdelnímu soudnictví věnoval samostatnou kapitolu také Jan Karel Hraše ve své rozsáhlé monografii
k dějinám města Náchoda (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 308-333.). V obecnější rovině se útrpnému právu
věnoval Jaroslav Pánek, Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách (výsledky, problémy
a perspektivy studia), Československý časopis historický, roč. 32, 1984, s. 693-728. či Bohumír Roedl,
Metodologické aspekty studia městského hrdelního soudnictví. In: Česká města v 16.-18. století, Praha 1991,
s. 63-69. Dějinami kriminality a hrdelního soudnictví se v současnosti dále zabývají Eva Procházková, Jaroslav
Čechura, Jindřich Francek, Petr Kreuz a další. Mnohé smolné knihy se dočkaly svého edičního vydání. Zajímavé
poznatky přináší i sborník z vědecké konference uspořádané v roce 1995 v Pardubicích (Hrdelní soudnictví
českých zemí v 16.-18. století. Sborník příspěvků z konference konané v Pardubicích 21.-22. 9. 1995, Pardubice
1996.) Při této příležitosti vyšel i soupis pramenů a literatury k danému tématu pod názvem Hrdelní soudnictví
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mučírna.59 Rychtář měl k ruce pomocníka, jímž byl biřic, který byl současně i poslem
právním a někdy i pohodným. Jeho povinnosti spočívaly v doručování rychtářových missivů,
obsílek a jiných písemností po domech ve městě Náchodě či do měst a vsí sousedních
i vzdálenějších, přisluhoval rychtáři a písaři, hlídal šatlavu, staral se o vězně a účastnil se
všech exekucí. Jako pohodnému mu příslušelo odchytávat a zabíjet podezřelá či nebezpečná
zvířata. Povinnosti rasa však mohly příslušet i samotnému katu. Město Náchod však
v 16. a na počátku 17. století vlastním katem zřejmě nedisponovalo, neboť archivní prameny
dokládají, že si město kata zapůjčovalo ve Stárkově či v Hradci Králové a v některých
případech byli osoby předložené tortuře odesílány dokonce až do Kutné Hory.60 Kat
a současně i pohodný je v Náchodě jmenovitě doložen k roku 1635. Byl jím Tomáš Zvířecí,
který zakoupil rasovnu od Vavřince Holíka, pohodného a posla právního, za 420 kop
míšeňských. Příbytek katův, tedy rasovna a katovna, kde přebývala i katova čeládka, bývá
v pramenech nazýván též koprofornou.61
Do kompetencí rychtáře spadala rovněž účast na městském soudnictví.62 Rychtář předsedal
soudům veřejným, které se konaly v pravidelných termínech a scházela se při nich plná obec.
Veřejné soudy byly dvojího druhu, městský pro obyvatele Náchoda a veský pro sedláky
ze šosovních vsí, a řešily se na nich záležitosti obce a jejich obyvatel nejrůznějšího
charakteru.63 Při hrdelní jurisdikci, která náležela soudu konšelskému,64 se rychtář účastnil
českých zemí. Soupis pramenů a literatury, sest. Jindřich Francek a Tomáš Šimek, Pardubice, Zámrsk 1995.
Podrobný soupis pramenů a literatury vztahující se k této problematice, obohacený navíc o některé zahraniční
tituly, přináší i práce Jaroslava Čechury, Kriminalita a každodennost v raném novověku. Jižní Čechy 1650-1770,
Praha 2008.
59
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 279.
60
Příkladem předání útrpnému právu v Kutné Hoře může být případ Jana Kučery, který zcizil a zneužil městské
typáře. Jeho tamějšímu výslechu na mučidlech v roce 1602 však byli přítomni i představitelé města Náchoda.
(L. Baštecká - I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 75.)
61
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 233-234, 237.
62
Zajímavé srovnání přináší článek Hany Jordánové – Ludmily Sulitkové, Kompetence rychtářského úřadu
v Brně v předbělohorském období. In: Pocta Janu Janákovi, předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy
univerzity, věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci, Brno 2002, s. 127-147. Postavení rychtářů
na moravských vesnicích a v městečkách se věnoval Bronislav Chocholáč, Soudní znalci, notáři či spekulanti?
Role rychtářů na západní Moravě v 16. a 17. století. In: Ad vitam et honorem Jaroslao Mezník. Profesoru
Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 753-759. O kompetencích
rychtářského soudu rovněž dílčí studie Karla Wasky, Drobné delikty před rychtářským soudem v Úterý
v 18. století, Právněhistorické studie 38, 2007, s. 309-318.
63
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 304-307.; týž, Dějiny Náchoda II, s. 287.
64
Jurisdikce spadající do kompetence purkmistra a městské rady se týkala hlavně majetkoprávních
a trestněprávních záležitostí. V majetkoprávní oblasti řešila spornou i nespornou agendu, v trestních
záležitostech pak především hrdelní zločiny. Vymezení kompetencí náchodského rychtářského a konšelského
soudu však není pramenně podloženo a ze záznamů rychtářských manuálů navíc vyplývá, že se mohly
v některých případech i překrývat. Vývojem městského soudnictví se v obecnější rovině zabývá kapitola
Městská správa zařazená do syntézy věnované správním dějinám Z. Hledíková – J. Janák – J. Dobeš, Dějiny
správy, s. 202-228. Podrobněji byla problematika městského soudnictví zpracována především pro královská
města. České oblasti se věnuje studie Václava Vojtíška, Soud a rada v královských městech českých. In: Výbor
rozprav a studií, Praha 1953, s. 240-272.; moravské oblasti studie Jaromíra Čelakovského, O středověkém
radním zřízení v královských městech moravských, Časopis Matice moravské 29, 1905, s. 97-133. a nověji Hana
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výslechů a svoji roli měl i při výsleších při právu útrpném, kdy dával katovi instrukce, jakým
způsobem má při mučení postupovat.65 Rychtář měl být přítomen také při zveřejňování
rozsudků a stejně tak při popravách.66 Do jeho přímé kompetence pak patřilo rozsuzování
méně závažných sporů a přestupků, které se většinou týkaly dluhů,67 drobných majetkových
deliktů či narušování sousedských vztahů. Výjimečně se k rychtářskému soudu dostaly
i závažnější prohřešky, zvláště pak lehké i vážnější ublížení na zdraví. V mnohých případech
však lze zaznamenat urovnání sporné záležitosti před právem rychtářským přátelským
porovnáním v mimosoudním řízení. V případě přestupků proti městskému pořádku mohl
rychtář přikročit k udělení trestu krátkodobého uvěznění v šatlavě. Na hranici běžných
kompentencí městského rychtáře pak stojí právo řešit trestní činy závažnějšího charakteru,
jímž bylo úmyslné zabití, respektive vražda, kdy bylo na povolení vrchnostenského úředníka
přistoupeno ke smírčímu soudnímu narovnání mezi vrahem a pozůstalými, při němž byla
uzavřena dohoda o finanční náhradě ve prospěch pozůstalých (tzv. smlouva o vraždu).68
Sporné případy řešené před rychtářským soudem se odehrávaly v akuzačním (civilním)
procesu, tj. v procesu soukromoprávním, kdy osoby vstupující do řízení stály ve formálně
rovnoprávném postavení a v němž se předkládaly na rozdíl od procesu inkvizičního
(trestního)69 pouze racionální důkazní prostředky, tedy svědecké výpovědi, listinné důkazy

Jordánková – Ludmila Sulitková, Kompetence brněnských radních v předbělohorské době (Porovnání se situací
v dalších moravských královských městech. In: Osm set let pražské samosprávy. Sborník příspěvků
z 18. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, Praha 2002, s. 39-54.; tytéž, Předbělohorské soudy
na Moravě a královské město Brno, Časopis Matice moravské 113, 1994, s. 235-260. Tématem městského
soudnictví se zabývá též monografie Františka Hoffmanna, České město ve středověku, Praha 1992. či studie
Marie Bláhové, Die städtische Gerichtsbarkeit und ihr Schriftgut im böhmischen Spätmittelalter.
In: La diplomatica dei documenti giudiciari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV), Roma - Citta del Vaticano
2004, s. 463-477. Populárně vědeckou formou o městském soudnictví pojednává Jiří Klabouch, Staré české
soudnictví (Jak se dříve soudívalo), Praha 1967.
65
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 313.
66
Tamtéž, s. 225. Tresty smrti byly v Náchodě vykonávány na třech místech. Původně dřevěná šibenice, prvně
zmíněná roku 1448, stála na Šibeničním kopci nad Starým Městem a byla v roce 1531 nahrazena kamennou.
Nedaleko šibenice směrem k Vysokovu se nacházelo spáleniště, kde byli upalováni zvlášť těžcí zločinci. Třetím
popravním místem byla stínadla, která jsou prvně zmiňována v roce 1582 a nacházela se na louce naproti místu,
kde byl vystaven kostel sv. Michala. Kromě poprav mečem se na tomto místě vykonávaly i další tresty jako
narážení na kůl a zahrabání zaživa. Pro trestání menších provinění byl určen pranýř, jenž stál na náměstí před
radnicí. Pranýř byl původně zřejmě dřevěný, v roce 1531 však byl nahrazen kamenným. (J. Čížek, Hrdelní
soudnictví, s. 12.)
67
Instrukcí rychtářského úřadu Starého Města pražského z roku 1532 byla hranice dluhu, do jejíž výše měl
dotyčný spor řešit rychtářský soud, stanovena ve výši 10 kop grošů českých. (Václav Vojtíšek, Soud a rada
v královských městech českých. In: Výbor rozprav a studií Václava Vojtíška, Praha 1953, s. 271.) Takové přesné
vymezení kompetencí mezi rychtářských a konšelským soudem v Náchodě zřejmě stanoveno nebylo. Výše
dluhů, o něž se vedly spory před rychtářským soudem, byla totiž velmi variabilní a občas dosahovala řádově
i několika desítek kop grošů českých, popřípadě míšeňských.
68
O smlouvách o vraždu podrobněji v podkapitole 2.2.3 Typologie zápisů.
69
Inkvizičním procesem se rozumí proces, v němž obžalovaná osoba vystupovala ve formálně i fakticky
nerovnoprávném postavení vůči žalobci, který byl současně totožný se soudcem. Při těchto procesech se běžně
využívala tortura jako prostředek k vynucení doznání obžalovaného. (J. Čížek, Hrdelní soudnictví, s. 10.)
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apod.70 Zasedání rychtářského soudu se odehrávalo za účasti rychtáře a dvou i více starších
obecních, s nimiž rychtář konzultoval předmět řešeného sporu.71 Soudu přisedal také radní
písař, který zaznamenával ústní žaloby, odpory a odpovědi, právní průvody i celý průběh
řízení. Radní písař rovněž přijímal žaloby, právní odpovědi a průvody dodané v písemné
podobě a také zřejmě jako nejvzdělanější člen zasedajícího soudu aplikoval ustanovení
městského práva a formuloval rozsudky rychtáře.72
Sporné řízení73 bylo zahájeno žádostí původce sporu o obeslání obviněného, na jejíž
základě byla obviněnému skrze posla právního doručena obsílka k rychtářskému soudu.
V den určený k soudnímu stání pak původce přednesl ústní žalobu či k právu doručil žalobu
písemnou, jež byla před soudem přečtena. Obviněný se mohl k předmětu žaloby buď přiznat,
nebo požádat o hojemství, tedy o čas na rozmyšlenou, mohl však také vznést proti obsahu
žaloby odpor. V takových případech byla rychtářskému soudu posléze předkládána právní
odpověď odpůrce sporu, popírající vinění ze strany původce sporu. Po vzneseném odporu byl
stanoven termín k průvodům, tedy lhůta v běžné délce maximálně dvou neděl, kdy měla
strana odporní předložit své průvody vyvracející tvrzení žalobce, nebo mohlo být naopak
vyžádáno, aby strana původní své přednesené vinění doložila věrohodnými prostředky. V této
fázi do řízení před právem rychtářským vstupovali rukojmí, kteří se zaručovali za dostavení se
sporných stran k dalšímu jednání a v případě nedodržení této povinnosti ručili za splacení
škod nákladních a útratních souvisejících s vedením sporu. Pokud však strana za sebe
rukojmího neměla, mohla být stižena vězením, nebo se výjimečně mohla zaručit i svou vlastní
ctí.74 V den stanovený právním odkladem proběhlo další jednání rychtářského soudu, na němž
byly předkládány průvody, a to většinou pomocí svědků či skrze odkazy na listiny a zápisy
městských knih. V případě nevěrohodnosti k právu postavených svědků mohlo být jejich
svědectví v průběhu řízení právně napadeno.75
Výsledek soudního řízení mohl dopadnout několika způsoby. Pokud žalobce nedodržel
právem stanovené postupy (například nepředložil či nevyslovil žalobu po obeslání
obviněného apod.), mohlo dojít k tzv. zdvižení pře. Další variantou ukončení právního sporu
70

J. Čížek, Hrdelní soudnictví, s. 10. Jan Čížek odkazuje na příspěvek Petra Kreuze přednesený na vědecké
konferenci Hrdelní soudnictví českých zemí 16.–18. století v Pardubicích v roce 1995 (Petr Kreuz,
K charakteristice procesního projednávání trestních případů v českých městech v době předbělohorské.
In: Hrdelní soudnictví českých zemí 16.–18. století, Pardubice 1995.).
71
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 239. Složení rychtářského soudu je doložitelné i z vlastních zápisů
rychtářských manuálů.
72
J. Čížek, Hrdelní soudnictví, s. 11. O pokutách a trestech za přestupky práva a řádu městská práva M I až N X
(J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 299-317.).
73
Průběh sporného řízení před rychtářským soudem byl ve stručnosti rekonstruován na základě údajů zápisů
rychtářských manuálů a dle příslušných článků městských práv Pavla Kristiána z Koldína.
74
O škodách útratních a nákladních městská práva C XIV až C XX (J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 91-94.).
75
O právním napadení svědků městské právo B LXXXV (J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 79-81.).
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bylo tzv. upuštění od práva (jinak též stanné právo), ke kterému docházelo v případě
nedostavení se jedné ze stran třikrát po sobě ve stanovený termín soudního stání, aniž by byla
její absence jakkoli omluvena. Konečné rozsudky rychtářského soudu, kdy byla strana
odporní odsouzena, případně osvobozena, pak byly stanovovány na základě psaného práva,
což v praxi znamenalo, že se rozhodnutí soudu přidržovalo rozsudků učiněných v obdobných
předchozích sporech. Pokud ovšem podobný rozsudek nebyl dohledán, bylo rozhodnutí soudu
do knih zapsáno jako nález, tedy právo nově nalezené.76 Výsledkem soudního řízení však
mohlo být rovněž soudem nařízené smírčí vyrovnání. Rozsudek rychtářského soudu byl
přečten oběma stranám a ty jej následně mohly buď přijmout, nebo požádat o hojemství,
popřípadě se odvolat k vyšší instanci. Vyšší instancí byl v tomto případě soud purkmistra
a rady města Náchoda. Proti rozhodnutí konšelského soudu se bylo možné odvolat
k vrchnosti, respektive k příslušnému vrchnostenskému úředníku. Poslední odvolací instancí
pro města byl apelační soud v Praze, zřízený v roce 1548 císařem Ferdinandem I.77 V případě
méně závažných sporů, které spadaly do kompetence rychtářského soudu, se však posledně
zmiňovaná varianta většinou nevyužívala.
Specifickou formu soudního procesu měly tzv. stavuňky nebo též obstavuňky či právo
exekutorní, které by bylo možné v novodobé právní terminologii charakterizovat jako soudní
vymáhání dluhů, tedy exekuce.78 Souzení stavuňků příslušelo purkmistrovi a radě, rychtář byl
v těchto případech pouze výkonnou složkou. V případě, že se věřitel nemohl na svém
dlužníku domoci splacení dluhu, mohl si u konšelského práva vyžádat vystavení ohradního
listu, který byl následně předložen dlužníkovi. Pokud se dlužník k dluhu přiznal, respektive
nekladl proti němu před právem odpor, byla mu právně stanovena lhůta dvou týdnů k úhradě
dlužné částky. Jestliže však dluh v tomto termínu uhrazen nebyl, došlo k obstavení,
tj. zabavení majetku dlužníka. Stavuňk prováděl rychtář společně s písařem, který vše
evidoval. V případě nemajetnosti dlužníka či jiné skutečnosti ohrožující uspokojení
76

J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 82.
Před rokem 1548 k běžné soudní praxi patřilo, že se města obracela pro právní ponaučení na města jim k tomu
určená, tedy na města s vrchním právem. V případě měst magdeburského právního okruhu se většinou jednalo
o město Litoměřice a Olomouc, popřípadě i samotný Magdeburk (K. Malý, Dějiny, s. 90.) Město Náchod se
do počátku 16. století obracelo s apelacemi na Hradec Králové, který mu byl stanoven jako město s vrchním
právem (Jaromír Čelakovský, Výskum v archivech země České, Památky archeologické a místopisné X,
roč. 1874–1877, s. 498.).
78
O stavuňcích městská práva L XVII až LXXXII (J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 294-298.) a Obnovené
zřízení zemské H VII (Hermenegild Jireček (ed.), Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království
Českého, Praha 1888, s. 304-307.). Zvláštní kategorii exekutorního práva tvořily tzv. přípovědi, jež byly
Koldínovým zákoníkem kodifikovány jako uspokojování věřitelů z pozůstalosti dlužníka, které probíhalo podle
pořadí přípovědí věřitelů, přičemž přednostně byly uspokojovány pohledávky privilegovaných osob.
O přípovědích městská práva G XXIV až G XXXIV (J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 209-215.) Otázce
stavuňků a právních přípovědí se podrobněji věnuje článek Jiřího Klaboucha, K dějinám obstavování
a přípovědí, Sborník historický 1961, s. 197-233. či studie Františka Čády, K osobní exekuci podle českého
práva zemského I, Praha 1920.
77
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obligačního nároku věřitele79 bylo přikročeno k uvěznění zadlužené osoby. Dlužník se však
mohl z arestace vyvázat rukojmím, a pokud byl váženou osobou, mohlo postačit dokonce
pouhé zaručení se svojí vlastní ctí. Stavuňk se mohl vztahovat i na rukojmího, který byl
z práva exekutorního propuštěn, pokud k právu postavil osobu, za níž byl obstaven. Každý
stavuňk trval šest neděl, během nichž mohl být ze strany obstaveného právně napaden.
Nestalo-li se tak, bylo považováno za nezpochybnitelnou povinnost obstaveného či jeho
rukojmí nesplacený dluh vyrovnat. V praxi nebylo nezvyklé, že pokud dlužník nebyl schopný
povinný dluh zaplatit, byla uzavřena smlouva stanovující do budoucna termíny a výši
jednotlivých splátek.
Osoby vstupující do řízení před právem rychtářským nemusely být striktně pouze
z obvodu náchodské městské jurisdikce, tedy z Náchoda a k němu náležejících šosovních,
zádušních a poddanských vesnic. Účastníky výtržností se často stávali alkoholem posilnění
jedinci v Náchodě pouze pobývající, a to zvláště během jarmarků. Obyvatelé okolních
i vzdálenějších měst a vesnic se mohli dostat do zápisů rychtářských manuálů rovněž
v souvislosti s dluhy, které mohli mít vůči obyvatelům města Náchoda či naopak. Jiná příčina
obeslání přespolních k náchodskému rychtářskému soudu mohla vzniknout z důvodu krádeží
způsobených v Náchodě a podobně. Do řízení před právem rychtářským vstupovala rovněž
drobná šlechta, jež se domáhala svých práv vůči měšťanům80 a v některých případech
dokonce využívala náchodskou šatlavu k uvěznění svých poddaných.81 Také náchodská
vrchnost nechávala v náchodské šatlavě uvěznit své poddané původem z ostatních vesnic
a měst náchodského panství nebo dokonce z jiných panství, která byla s Náchodem spojena
v jedno dominium.82 Naskytly se však i případy, kdy byl rychtář vrchností pověřen vyřízením
79

Za takové ohrožení bývaly považovány případy, kdy dlužníkem byl cizinec, popřípadě hrozilo-li uprchnutí
dlužníka (J. Klabouch, K dějinám, s. 218-219.).
80
Koldínův zákoník pamatoval i na opačnou situaci, kdy se páni a rytíři stávali dlužníky řemeslníků
a obchodníků z řad měšťanstva. Stavuňky tohoto charakteru však nespadaly do jurisdikce městských soudů,
neboť kompetence k řešení těchto záležitostí byly přeneseny na krajské hejtmany (viz městské právo L XXXII,
J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 298.).
81
Tento jev lze zaznamenat v případě Viléma Protivce z Karlova, pána na Jesenici, jenž nechal v roce 1609
v náchodské šatlavě uvěznit svoji blíže nejmenovanou poddanou kvůli hanlivým řečem, kterých se dopustila
vůči němu a jeho manželce. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, nefol., vloženo mezi fol. č. 107
a 108.)
82
V rychtářských manuálech města Náchoda je zaznamenáno poměrně mnoho případů uvěznění cizích osob
v náchodské šatlavě z poručení náchodské vrchnosti. Příkladem je možné zmínit případ Pavla Pekaře a jeho
manželky z panství Škvorec, uvězněných v Náchodě v roce 1610 pro zběhnutí z panství (SOkA Náchod,
AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, nefol., vloženo mezi fol. 119 a 120.) nebo případ zámeckého kuchtíka Jakuba
Kloudy z Libňatova, který byl v roce 1623 uvězněn v náchodské šatlavě pro škody a krádeže způsobené
v zámecké kuchyni (Tamtéž, fol. 232r.). Do náchodské šatlavy byli uvrženi také manželé Václav a Dorota
Bradáčkovi z Malé Skaličky pro nepovolený sňatek v roce 1632 (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836,
kn.č. 35, fol. 31v.) či Ondřej Šrůtek z Červené Hory pro dluhy do vrchnostenských důchodů v roce 1633
(Tamtéž, fol. 47r.). Z poručení vrchnosti byl v Náchodě uvězněn zřejmě i Matěj Falštét z Durynska, voják
Bredova pluku, který v roce 1634 snad při zdejším pobytu na salakvardě vykradl kostel ve Velkém Třebešově
(Tamtéž, fol. 41r.).
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záležitosti spadající za hranice obvodu jeho soudních pravomocí.83 Mezi osobami, jež se
dostaly do řízení před náchodským právem rychtářským, byli přirozeně vzhledem
k historickým souvislostem také vojáci. Řízení s vojenskými osobami však probíhalo
v mnohem menší míře, než by si jejich počínání při pobytu v Náchodě zasloužilo.84
Závěrem ještě pár slov o finanční odměně rychtáře a jeho pomocníků. Z městských účtů je
patrné, že náchodský biřic a zároveň posel právní dostával fixní měsíční plat ve výši 12 grošů
českých. Fixní plat lze předpokládat i u písaře přisedajícího u rychtářského soudu, který však
měl nárok stejně jako právní posel na poplatky za speciální úkoly.85 O stabilním platu
náchodského rychtáře se nedochovaly žádné záznamy. Rychtář měl k dispozici roli připadající
k rychtě a právo volného odběru dříví z lesa. K finančním zdrojům rychtáře tedy zřejmě
patřily především poplatky související s výkonem jeho úřadu.86 Také kat byl placen od úkonu,
přičemž výše jeho platu za jednotlivé úkony byla proměnná87 a mohla souviset s jeho
případným najímáním v sousedních městech.88 Náklady na kata byly hrazeny společným
dílem z městských financí a z vrchnostenské komory.89

83

Nejzajímavějším případem trestněprávního řízení přiděleného náchodskému rychtáři je uzavření smlouvy
o vraždu v roce 1622, kdy obě strany, tedy vrah i pozůstalí, pocházeli z vesnice Chlistova na panství Náchod.
84
Typickým příkladem nevyváženého trestání přestupků i vážnějších deliktů způsobených vojáky pobývajícími
v Náchodě v období třicetileté války je záležitost Voršily, vdovy po Janu Bajerovi, jež byla v roce 1621
uvězněna pro obchod s věcmi ukradenými vojáky na zámku. Vojáci vyvázli beztrestně a i Voršila byla nakonec
z vězení na nařízení vrchnostenského rychtáře propuštěna, ovšem s podmíněným trestem smrti pro případ, že by
jí byl prokázán obchod tohoto charakteru.
85
V případě právního posla se mohlo jednat například o cestu do vzdálenějšího města či vesnice, písař pak mohl
přijímat poplatky za úkony spojené s právním řízením, příkladně za čtení, přijetí nebo vložení žaloby či právní
odpovědi, popřípadě za poznamenání do manuálů a podobně.
86
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 226-228. Jan Karel Hraše uvádí k roku 1606 jako rychtářovy příjmy
následující poplatky: 10 grošů český za výpis z práva, 4 groše české za poznamenání, 1 groš český za přečtení
žaloby a památné ve výši 5 grošů českých po vynesení rozsudku. Tyto údaje jsou však neúplné a navíc poněkud
zkreslující. Ze záznamů rychtářských manuálů totiž vyplývá, že výše poplatků mohla být velmi variabilní,
a navíc v některých případech není zcela jasné, zda byli příjemci poplatků rychtáři či písaři při rychtářském
soudu. Rychtář také měl nárok na poplatek za stavuňk, pevně stanovený zákoníkem ve výši 5 grošů českých (J.
Jireček (ed.), Práva městská, s. 296.) Zmapovat příjmy městského rychtáře a jeho pomocníků je tedy úkol, jenž
si vyžádá systematický hloubkový průzkum účetních pramenů a všech písemností souvisejících s touto agendou
městské správy.
87
Příjmy katů se běžně pohybovaly ve výši až několika kop grošů míšeňských za provedení úkonu. Za popravu
dostával od tří do pěti kop grošů míšeňských, za vymrsknání minimálně dvě a půl kopy grošů míšeňských.
Nejvyšší částky však získával za demonstrativní exekutivní odstranění těl sebevrahů. Za upálení oběšence mohl
obdržet i osm kop grošů míšeňských, za popravu utopence až přes deset kop grošů míšeňských. (L. Baštecká I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 76.)
88
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 234-237.
89
Tamtéž, s. 235.
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1.4 Rychtářské manuály ve vztahu k ostatním písemnostem
náchodské městské správy
1.4.1 Náchodské městské knihy v období předmagistrátním
Nejstarší archiválií náchodského městského archivu je již výše zmiňovaná listina Jetřicha
z Janovic, datovaná do roku 1402.1 Tato listina jako jediná přečkala velký požár města
za Jana Koldy ze Žampachu v roce 1441, při němž zřejmě shořely veškeré městské
písemnosti. O vedení městské knihy v době před požárem města svědčí roku 1442 nově
založená městská kniha, do níž byly na samostatných listech zakomponovány zápisy datované
do staršího období. Jednalo se tedy zřejmě o obnovení městské knihy, jež při požáru města
shořela. Kniha založená v roce 1442, která byla vedena až do roku 1495,2 je nejstarší
dochovanou náchodskou městskou knihou. Obsahem této knihy jsou zejména zápisy
majetkových záležitostí (koupě a prodeje nemovitostí, směny či kšafty), týkající se nejen
města Náchoda, ale také šosovních vesnic (v tomto případě Starého Města, Bělovsi, Vésky
a Roudného) a některých jiných lokalit náchodského panství jako například tvrze v Hronově
a podobně.3 Založením této městské knihy se počíná řada náchodských trhových knih, jejichž
zápisy byly dovedeny až do roku 1781.4
Na přelomu 15. a 16. století dochází ke specializaci městských knih5 náchodského
městského soudnictví. V oblasti civilního nesporného soudnictví došlo po založení nové

1

Touto listinou učinil Jetřich z Janovic nadání oltáři Panny Marie v kostele sv. Vavřince v Náchodě ve výši
7 kop grošů pražských ročního platu a současně při něm ustanovil kaplana. (SOkA Náchod, AM Náchod,
inv.č. 1, listina č. 1.)
2
SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová (Zápisův kniha rozličných prodejů a koupí města Náchoda),
1442–1495, inv.č. 906, kn.č. 105.
3
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 52.
4
Z období předmagistrátního se dochovalo celkem osm trhových knih, k nimž v 17. století přibyly dvě
specializované trhové knihy. Od roku 1601 byla totiž vedena trhová kniha speciálně pro farní, zádušní a špitální
pozemky (SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová – pozemky farní, zádušní a špitální (Knihy městské města
Náchoda na kusy farní neb farářské, špitálské a zádušní) s poznámkami J.M. Ludvíka o farních, špitálských,
zádušních pozemcích a rychtě z roku 1826, pamětní zápis o válce o dědictví rakouské a rodu Piccollomini
(2. pol. 18. století), 1601–1662, inv.č. 940, kn.č. 139.) a roku 1626 byla založena trhová kniha pro osoby snížené
a katovnu (SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová pro osoby snížené a katovnu (Knihy zápisův
na koprofornu), 1626–1681, inv.č. 915, kn.č. 114.).
5
Studium vývoje městských knih jako diplomatické kategorie vyžaduje zvláštní metodický přístup. Metodologií
studia městských knih se zabývá stať Václava Vojtíška, O studiu městských knih českých. In: Výbor rozprav
a studií Václava Vojtíška, Praha 1953, s. 52-85., v níž je zároveň shrnuta veškerá literatura vydaná k tomuto
tématu do roku 1915. Metodologii studia městských knih se věnuje rovněž článek Jiřího Pražáka, O diplomatické
metodě studia městských knih, Archivní časopis 3, 1953, s. 145-162, 205-227. Klasifikace městských knih je
nastíněna taktéž v kapitolách věnovaných městské diplomatice ve skriptech Česká diplomatika do roku 1848
(Rostislav Nový, Městská diplomatika v Čechách a na Moravě do počátku 16. století. In: Česká diplomatika

49

knihy trhové v roce 14956 k vyčlenění agendy kšaftů, jež byla nadále zaznamenávána
v městských knihách samostatně.7 Od poloviny 16. století byly navíc vedeny samostatné
knihy svatebních smluv.8 V oblasti civilního soudnictví sporného byla v roce 1501 založena
kniha přátelských smluv, narovnání a dlužních zápisů,9 jež byla v průběhu 16. století
rozšířena o knihu přátelských smluv a zápisů na nemovitosti10 a knihu přátelských smluv,
narovnání a soudních zápisů.11 Tyto tři knihy jsou však svým obsahem poměrně specifické,
do roku 1848, UK 1984, s. 156-176. a Jindřich Růžička, Městská správa a její písemnosti v letech 1526–1848.
In: Česká diplomatika do roku 1848, UK 1984, s. 292-305.) Z novějších prací má pro výzkum vývoje městských
knih zásadní význam studie Ludmily Sulitkové, Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje
městských knih v českých zemích), Praha 2004., která předkládá i výběrový seznam edic a literatury. Specifickým
způsobem zachycuje vývoj městských knih práce Václava Vojtíška, Vývoj městských knih v Československé
republice ve světlotiskových ukázkách. Řada 1. Knihy Pražských měst, sv. I-III, Praha 1928–1931. Zajímavé
srovnání poskytují také soupisy městských knih uložených v Archivu hlavního města Prahy (Městské a jiné
úřední knihy Archivu hlavního města Prahy, sest. Jiří Čarek a kol., Praha 1956.) a v Archivu města Brna
(Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343–1619, sv. I-III, sest. Ludmila Sulitková, Brno 1999-2003.)
V této souvislosti není možné opomenout zmínit soupis městských knih sestavený R. Novým (Městské knihy
v Čechách a na Moravě 1310–1526, sest. Rostislav Nový, Praha 1963.), jenž prochází v současné době revizí
v rámci grantového projektu Libri civitatis, zaštítěného Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem. Cílem tohoto grantového projektu je vyhotovení katalogu městských knih s kompletní evidencí
úředních knih českých a moravskoslezských měst předbělohorského období. Otázku názvosloví městských knih
řeší stať Jiřího Čarka a Bořivoje Lůžka, Názvosloví městských knih v severozápadních Čechách, Sborník
archivních prací 18, 1968, s. 452-477. Jednotlivými typy městských knih se v širší rovině zabývali Václav
Vojtíšek, Manuály radní Nového Města pražského z let 1548-1553, Časopis Společnosti přátel starožitností 18,
1910.; Stanislav Polák, Trhové knihy českých poddanských měst v 1. polovině 16. století, Sborník archivních
prací 18, 1968, s. 412-451.; týž, Knihy pozemkové a knihy městské, Archivní časopis 1966, s. 208-215.
či Jaroslav Dřímal, Kroniky a pamětní knihy městských písařů brněnských v době předbělohorské, 1. díl, Brno
v minulosti a dnes 2, 1960, s. 82-124.; 2. díl, Brno v minulosti a dnes 3, 1961, s. 93-108.; Zlata Brátková,
Pražské knihy svědomí z konce 16. století, Pražský sborník historický 31, 2000, s. 5-36.; B. Roedl, Knihy
svědomí Žatce a Loun jako pramen k dějinám městského soudnictví před Bílou horou, Folia historica
Bohemica 7, 1984, s. 251-270. a další. Rychtářské manuály se staly předmětem zájmu Antonína Verbíka,
Rychtářské knihy města Znojma z první poloviny 15. století, Sborník archivních prací 31, 1981, s. 53-74.; Ireny
Korbelářové, Moravské soudnictví v Moravské Ostravě ve světle rychtářských knih (1692-1787), Příspěvky
k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 16, 1991, s. 338-350. a Michaely Kokojanové, Trestní případy
v nejstarší knize prostějovských rychtářů. In: Hrdelní soudnictví českých zemí 16.–18. století, Pardubice 1996,
s. 165-179. Nejnověji se touto tématikou zabývaly Hana Jordánková – Ludmila Sulitková, Rychtářské knihy
z Archivu města Brna jako významné prameny k výzkumu kriminality v raném novověku, Časopis Matice
moravské 120, 2001, s. 175-186. Předložený přehled literatury je přirozeně vzhledem k rozsahu této
problematiky pouze ilustrativní. Nejnovější soupis literatury týkající se městských knih a jejich studia byl
sestaven Vladimírem Růžkem a byl otištěn ve Sborníku archivních prací v roce 2000. Edice městských knih byly
zahrnuty také do soupisu Edice raně novověkých a novověkých písemných pramenů vydaných v letech
2000–2008, sest. Ivana Ebelová, Sborník archivních prací 59, 2009, s. 584-618.
6
SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová (Zápisové koupí a prodejů), 1495–1537, inv.č. 907, kn.č. 106.
7
Z této oblasti městské správy se dochovaly celkem dvě knihy kšaftů, z nichž jedna obsahuje zápisy z let
1496–1603 (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 964, kn.č. 163.) a druhá zápisy z let 1602–1817 (SOkA Náchod,
AM Náchod, inv.č. 965, kn.č. 164.)
8
Z nejstaršího období náchodské městské správy se dochovaly celkem dvě knihy svatebních smluv, které se
vzájemně časově překrývají. Jedna obsahuje zápisy z let 1555–1686 (SOkA Náchod, AM Náchod, inv. č. 959,
kn.č. 158.) a byl k ní pořízen rejstřík, do něhož však byly zahrnuty pouze údaje zápisů z let 1555–1609 (SOkA
Náchod, AM Náchod, inv. č. 960, kn.č. 159.). Druhá dochovaná kniha svatebních smluv obsahuje zápisy z let
1572–1679 (SOkA Náchod, AM Náchod, inv. č. 961, kn.č. 160.).
9
SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha přátelských smluv, narovnání a dlužních zápisů, 1501–1629, inv. č. 956,
kn.č. 155.
10
SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha přátelských smluv a zápisů na nemovitosti (se zápisy nájmů z obecních
mlýnů), 1536–1631, inv. č. 957, kn.č. 156.
11
SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha přátelských smluv, narovnání a soudních zápisů (Knihy zápisův smluv
ubrmanských i jiných rozličných), 1588–1679, inv. č. 958, kn.č. 157.
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jelikož kromě záznamů o sporech vedených v akuzačních procesech se v nich nalézá celkem
deset případů z let 1556–1599 spadajících do hrdelní jurisdikce, v nichž však byli delikventi
vyšetřovaní v inkvizičních procesech omilostněni.12 V rámci specializace náchodských
městských knih přitom došlo i k vyčlenění agendy trestního soudnictví, která byla od počátku
16. století zaznamenávána do samostatných knih útrpného práva.13 Z 18. století se pak
dochovala

kniha

označená

jako

kriminální

obsahující

zápisy z let

1722–1750.14

Z agendy přenesené veřejnoprávní působnosti města se dochovala sirotčí kniha se zápisy z let
1537–1622.15
Založení rychtářských manuálů jako svébytné kategorie náchodských městských knih je
možné položit do roku 1603. Předpoklad, že tento typ městských knih vznikl již v době
dřívější, pouze se vzhledem k pohnutým osudům náchodského městského archivu
nedochoval, se zdá být nepravděpodobný. Dokladem neexistence rychtářských manuálů
v době před rokem 1603 je totiž obsah knih přátelských smluv a narovnání, zvláště pak výše
zmiňované vkládání zápisů týkajících se omilostnění případů spadajících do hrdelní
jurisdikce, jejichž zaznamenávání přejaly po roce 1603 právě rychtářské manuály. Náchodské
rychtářské manuály jako typ specializovaných městských knih předmagistrátního období se
dochovaly celkem tři. Starší dva z manuálů se zápisy z let 1603–163216 a 1626–1636,
respektive 1639,17 se staly předmětem tohoto rozboru, třetí dochovaný rychtářský manuál byl
založen až po požáru v roce 1663 a jeho zápisy byly dovedeny do roku 1737.18
Absence záznamů rychtářských manuálů před rokem 1663 vzbuzuje domněnku, že část
písemné agendy rychtářského úřadu při požáru města v roce 1663 shořela. To by však
předpokládalo oddělené uložení starší písemné agendy tohoto úřadu, již požár města v roce
12

J. Čížek, Hrdelní soudnictví, s. 14. Srv. J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 261-267.
Knihy útrpného práva neboli smolné knihy města Náchoda utrpěly zřejmě velké materiální ztráty, neboť se
ze staršího období dochovala pouze jedna kniha se zápisy z let 1513–1598 (SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha
útrpného práva (Knihy útrpné smolné města Náchoda), 1513–1598, inv.č. 1007, kn.č. 206.). Ovšem i osudy této
knihy byly poněkud spletité. Vzhledem k její evidenci v soupisu městských knih J.M. Ludvíka z let 1826–1828
je zřejmé, že v této době smolná kniha setrvávala ještě v náchodském městském archivu. Avšak ve zprávě
Jaromíra Čelakovského o výsledcích jeho výzkumu ve východočeských archivech v roce 1875 bylo
konstatováno, že se v městském archivu v Náchodě nalézá výše uvedená smolná kniha, kterou však …neměl
v ruce, jelikož byla vypůjčena. (J. Čelakovský, Výskum, s. 497-498.) Někdy v průběhu 19. století byla totiž tato
kniha z neznámých příčin předána do Muzea Království českého (později Národní muzeum), odkud byla před
rokem 1895 zapůjčena do Náchoda historikovi Janu Karlu Hrašemu jako pramen důležitý pro jeho zpracování
dějin města Náchoda. V Národním muzeu byla smolná kniha města Náchoda uložena až do roku 1975, kdy byla
delimitována do Okresního archivu Náchod. (J. Čížek, Hrdelní soudnictví, s. 14. Srv. J.K. Hraše, Dějiny
Náchoda I, s. 313.)
14
SOkA Náchod, AM Náchoda, Kniha kriminální, 1722–1750, inv.č. 1008, kn.č. 207.
15
SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha sirotčí, 1537–1622, inv. č. 971, kn.č. 170.
16
SOkA Náchod, AM Náchod, inv. č. 835, kn.č. 34.
17
SOkA Náchod, AM Náchod, inv. č. 836, kn.č. 35. Změna časového rozmezí manuálu je vysvětlena
v podkapitole 2.2.2 Datace zápisů.
18
SOkA Náchod, AM Náchod, Rychtářské manuály (3. Manuál rychtářský založený po shoření města Náchoda),
1663–1737, inv. č. 837, kn.č. 36.
13
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1663 nezasáhl. Rychtářské manuály původně vznikaly pouze jako dílčí manuály, které byly
zakládány jednotlivými rychtáři po jejich nástupu do úřadu a jejichž svázání proběhlo teprve
s určitým časovým odstupem.19 Při dodatečné vazbě rychtářských manuálů však mohlo dojít
k opomenutí vevázání některých dílčích manuálů či jejich částí, jak se tomu stalo v případě
souboru složek se záznamy z let 1624–1625 z funkčního období rychtáře Tobiáše Úpického.
Podstatná část záznamů vzniklých v období působení tohoto rychtáře tedy byla v rámci
předmagistrátních písemností náchodského městského archivu zařazena do aktového
materiálu.20
Důležitou složkou městské správy bylo samozřejmě městské hospodářství a vedení
městských účtů. Z oblasti finanční správy se však z městských knih dochoval pouze rejstřík
pro výpočet desátků z roku 163021 a z účetních knih tři účetní knihy městského důchodu
vesměs z 16. století.22 Po roce 1601 přibývají četněji se vyskytující knihy důchodů slánského
statku.23 Knižní materiál těchto agend v tomto případě substituuje početnější materiál
aktového charakteru.
Náchodské městské knihy předmagistrátního období od roku 1709 doplňují radní manuály
se zápisy ze zasedání městské rady. S byrokratizací městské správy v 18. století souvisí vznik
dalších specializovaných typů městských knih, a to zvláště v oblasti městského civilního
soudnictví. Po roce 1732 jsou v náchodském městském archivu evidovány knihy zhostů,
19

O vazbě rychtářských manuálů podrobněji v podkapitole 2.1.1 Vazba, materiál, rozměry, výzdoba manuálů.
SOkA Náchod, AM Náchod, PM Náchod III, B. Soudní věci, 2. Civilní sporné, Právní manuály pro různé
spory – pozůstalosti, majetek, dluhy, 1599–1625, inv.č. 1493, kt.č. 24. Písemnosti této inventární jednotky
obsahují kromě již výše zmíněné složky se zápisy rychtářského úřadu z let 1624–1625 v rozsahu 20 listů také
jiné dílčí manuály označované jako radní, které však mají poněkud odlišný charakter. Povětšinou se totiž jedná
o dokumenty shromážděné k jednomu soudnímu řízení před soudem konšelským, a tudíž mají spíše povahu
právních akt. Stejný obsah má i inventární jednotka číslo 1494 (SOkA Náchod, AM Náchod, PM Náchod III,
B. Soudní věci, 2. Civilní sporné, Právní manuály pro různé spory – pozůstalosti, čest, majetek, 1565-1667,
inv.č. 1494, kt.č. 24.). V inventární jednotce číslo 1492 se pak nacházejí jednotliviny, které se svojí formou
záznamům rychtářských manuálů velmi podobají. Jedná se o různé žaloby či odpovědi a svědomí
s poznamenáním dalšího postupu při soudním řízení, nebo záznamy plnomocenství, právní výpovědi a přátelské
smlouvy řešené před soudem konšelským na počátku 17. století, v nichž je v některých případech dokonce
výslovně uvedeno, že se jedná o poznamenání do radního manuálu. Vzhledem ke genezi rychtářských manuálů
je tedy možné, že stejným způsobem vznikaly i manuály radní. (SOkA Náchod, AM Náchod, PM Náchod III,
B. Soudní věci, 2. Civilní sporné, Civilní procesy, přátelské smlouvy, obvinění stížnosti, 1607–1786,
inv.č. 1492, kt.č. 24.) S ohledem na to, že se v případě těchto písemností jedná pouze o fragmenty, nelze bohužel
existenci manuálů, jež by zachycovaly řízení před soudem konšelských, doložit.
21
SOkA Náchod, AM Náchoda, Rejstřík pro výpočet desátků (Extrakt z knih městských města Náchoda, jak
mnoho sousedé statku pozemského mají), 1630, inv.č. 1009, kn.č. 208.
22
Jedná se o účetní knihu důchodu se zápisy z let 1550–1557 (SOkA Náchod, AM Náchoda, inv.č. 2642,
kn.č. 627.), o účetní knihu důchodu se zápisy z let 1575–1585 (SOkA Náchod, AM Náchoda, inv.č. 2643,
kn.č. 628.) a o účetní knihu důchodu se zápisy z let 1585–1602 (SOkA Náchod, AM Náchoda, inv.č. 2644,
kn.č. 629.)
23
V náchodském městském archivu se dochovalo celkem čtrnáct knih účtů důchodu slánského statku z let
1601–1606 (SOkA Náchod, AM Náchoda, inv.č. 2759-2772, kn.č. 744-757.). Z let 1607–1715 se dochovala
registra důchodní statku Slaný (SOkA Náchod, AM Náchoda, inv.č. 2773-2812, kn.č. 758-797.), z let
1617–1621 pocházejí registra obroční statku Slaný (SOkA Náchod, AM Náchoda, inv.č. 2813-2816,
kn.č. 798-801.) a zvlášť byla vedena také slánská obilní registra, jež se dochovala pro roky 1638–1641 (SOkA
Náchod, AM Náchoda, inv.č. 2817-2820, kn.č. 802-805.)
20
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od roku 1747 jsou dochovány knihy převodů, po roce 1759 byly zavedeny knihy obligací
a k nim přibyly knihy kvitancí dochované od roku 1773. V roce 1777 se počínají knihy zvodů
a v roce 1790 přibývají knihy usnesení a ústních žalob. Městské hospodářství je od roku 1776
sledováno v hospodářských protokolech.
Městské knihy vzniklé z činnosti náchodských samosprávných orgánů z doby před
vznikem regulovaného magistrátu v roce 1790 se rozhodně nedochovaly ve své kompletnosti.
Ztráty materiálu vznikaly především při živelných pohromách, zvláště pak při požáru města
v roce 1441 a 1663, ale také nedostatečnou péčí o staré písemnosti či zvýšeným badatelským
zájmem v 19. století.24

1.4.2 Rychtářské manuály jako součást městského archivu
Od poloviny 16. století lze zaznamenat nejen založení většího počtu specializovaných
městských knih, ale také nárůst aktového a účetního materiálu. Když byla někdy ke konci
16. století zřízena náchodská radnice, byla sem umístěna městská kancelář a své úložiště zde
nalezly rovněž i veškeré městské písemnosti. Původně dřevěná stavba radního domu25 byla
v letech 1657–1659 přestavěna pražským stavitelem Carlem Luragem. Po výstavbě nové
kamenné budovy radnice byly městské písemnosti (respektive knižní a aktový materiál)
uloženy do severní nárožní místnosti v prvním patře. Listiny a jiné cennosti byly uchovávány
odděleně zřejmě v některých místnostech v přízemí. Oddělený způsob uložení městských
písemností byl také příčinou, proč při katastrofálním požáru města v roce 1663, při němž
vyhořela i budova nové radnice, došlo ke ztrátě téměř všech městských listin,26 zatímco škody

24

Někdy v průběhu 19. století muselo dojít ke ztrátě pěti městských knih evidovaných v soupisu knih
náchodského městského archivu sestaveného Josefem Myslimírem Ludvíkem v letech 1826–1828 a vepsaného
do knihy trhové se zápisy z let 1537-1558 (SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová (Zápisové koupí
a prodejů), 1537–1558, inv.č. 908, kn.č. 107, fol. 12-13.). V případě ztracených knih se jedná o knihu dědických
odkazů z let 1589–1670 (v Ludvíkově soupisu kniha č. IX), o knihu právních nálezů apelačního soudu v Praze
vedenou od roku 1540[sic] (v Ludvíkově soupisu kniha č. XV), knihu různých práv, nálezů a prodejů
(v Ludvíkově soupisu kniha č. XVIII) a dvě knihy různých památek ze 16. a 17. století (v Ludvíkově soupisu
kniha č. XIX a XX).
25
Starší regionální historiografické práce uvádějí, že původní dřevěná radnice shořela při požáru města v roce
1570 a na jejím místě byla posléze vystavěna nová dřevěná budova. (J.M. Ludvík, Památky, s. 126.; J.K. Hraše,
Dějiny Náchod I, s. 278. Josef M. Ludvík se dokonce odvolává na záznam Bartoloměje Paprockého z Hlohol.)
Tato mylná informace o požáru města v roce 1570 byla přejata některými pozdějšími odbornými publikacemi
zabývajícími se tématy spojenými s dějinami a urbanismem města Náchoda. Současná historiografie však toto
tvrzení vyvrací. Autoři nejnovější monografie k dějinám města Náchoda upozorňují na zkreslení historických
faktů staršími historiografy, kteří z úderu blesku do věže náchodského hradu v roce 1570 vyvodili katastrofální
požár města. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 78.)
26
Požáru v roce 1663 nepodlehly pouze dvě listiny, a sice listina Jetřicha z Janovic z roku 1402 a listina
Viktorína a Bočka z Kunštátu a Poděbrad z roku 1459, které byly uloženy jinde.
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na aktovém a knižním materiálu nebyly až tak zásadního charakteru.27 Nejcitelnější
prokázanou ztrátou knižního materiálu je shoření pozemkových knih šosovních vsí, které bylo
posléze nutné rekonstruovat na základě paměti a ústních výpovědí.28 Další požár města v roce
1753 však písemnosti městské správy nezasáhl.
Roku 1754 byly z městské registratury vyčleněny spisy již nepotřebné k úřadování a spolu
se starými městskými knihami z 15. a 16. století byly přemístěny jako depozitum do sklepa
budovy radnice. Roku 1755 byl pořízen dílčí soupis náchodských městských archiválií
označený jako Poznamenání městských documentů a instrumentů.29 V tomto případě se však
nejedná o soupis pro účely evidence uložených archiválií, ale spíše o poznamenání listin
a dokumentů, které byly zřejmě z úředních důvodů z depozita vyzvednuty a po určité době
sem opět navráceny. Erudovaného ošetření se písemnosti městského archivu, tedy především
náchodské městské knihy, dočkaly až od Josefa Myslimíra Ludvíka, jenž byl v letech
1820–1833 kaplanem v Náchodě.30 Josef M. Ludvík při své badatelské činnosti nalezl
náchodský městský archiv ve velmi neuspokojivém stavu. Z tohoto důvodu se rozhodl staré
městské knihy ošetřit a některé z nich dokonce i převázat. Tato jeho činnost probíhala v letech
1826–1828 a v jejím výsledku byl sestaven soupis náchodských městských knih datovaný dne
19. března 1828, který byl zanesen do trhové knihy obsahující zápisy z let 1537–1558.31
Ludvíkův soupis městských knih pocházejících z 15. a 16. století obsahoval celkem
27

Údaje byly přejaty z úvodní části inventáře fondu Archiv města Náchod (Archiv města Náchod 1402–1945
(1985). Inventář archivního fondu, sest. Jan Barták, Jaroslav Čáp a Jan Čížek, Státní okresní archiv Náchod
2006.)
28
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 102.
29
SOkA Náchod, AM Náchod, PM Náchod III, A. Politická správa, Seznam dokumentů v městském archivu,
1755, inv.č. 1475, kt.č. 19, 1 fol.
30
Josef Myslimír Ludvík se narodil 22. dubna 1796 v Dolanech u Jaroměře v selské rodině. Vystudoval
gymnázium v Broumově, filozofii v Litomyšli a bohosloví v Hradci Králové a dne 24. srpna 1819 byl biskupem
Aloisem Josefem Krakovským z Kolovrat vysvěcen na kněze. Roku 1820 byl Josef M. Ludvík ustanoven
kaplanem v Náchodě, kde působil do roku 1833, a to po nějaký čas i jako zámecký kaplan. Po odchodu
z Náchoda se stal duchovním správcem – lokalistou ve Studnici u Náchoda, kde setrval až do roku 1847.
Koncem června 1847 byl ustanoven farářem na Boušíně a odtud v roce 1848 odešel ze zdravotních důvodů
do penze. Po zbytek svého života pobýval v České Skalici jako fundatista. Zemřel dne 1. ledna roku 1856 a byl
pochován na českoskalickém hřbitově. Josef M. Ludvík byl velkým vlastencem a horlivým buditelem, o čemž
svědčí i jím přijaté jméno Myslimír. Kromě kněžského poslání jeho aktivity zasáhly i do oblasti literární
a historické. Přispíval do mnoha tehdejších vlasteneckých i odborných časopisů jako byl Čechoslav, Časopis
Českého muzea, Květy, Krok, Poutník, Přítel mládeže a mnoha dalších. Je autorem několika drobnějších
historiografických statí k dějinám Náchoda a své mnoholeté studium v náchodském městském archivu zúročil
v rozsáhlejší historiografické práci Památky hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho, která však zůstala
pro jeho předčasné úmrtí nedokončená. O vydání Ludvíkova spisu se zapříčinil jeho přítel Jan Karel Rojek,
děkan v Novém Městě nad Metují, v roce 1857. (Lydia Baštecká, Historiografie a dějepisci Náchoda
a Náchodska, Sborník prací východočeských archivů 8, 2000, s. 185-186. Srv. Josef Ježek, Josef Myslimír
Ludvík, kněz církevní a spisovatel český, Praha 1896.; Bedřich Profeld, Josef Myslimír Ludvík. In: Sborník
Muzejní společnosti v Náchodě I, Náchod 1934, s. 29-43.; Ladislav Hladký, Josef Myslimír Ludvík (1796–1856),
první historik Náchoda a Náchodska ve světle svých dopisů Františku Palackému, Dissertationes historicae 5,
1996, s. 49-65. Životopisné údaje o Josefu M. Ludvíkovi byly shrnuty Janem K. Rojkem také v předmluvě
vydání Ludvíkových Památek hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho v roce 1857.)
31
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 908, kn.č. 107, fol. 12-13.

54

21 položek,32 přičemž římská pořadová čísla, jež byla knihám přidělena v soupisu, byla
Ludvíkem současně poznamenána i s jeho vlastním podpisem na desky a titulní listy
městských knih. O uložení městských privilegií svědčí jejich soupis, který byl pořízen roku
1830 pod názvem Inventarium über die in den Kassa-Zimmer in nachoder Rathause in der
schwarzen Trugel erliegenden Stadt Nachoder Privilegien und verschiedenen Urkunden.
Tento soupis kromě městských listin a jejich četných opisů obsahoval i položky ročních účtů
a různých protokolů a smluv včetně pohledávek a kvitancí.33
Roku 1850 byl náchodský městský archiv jako součást registratury přestěhován
do obecního domu na náměstí (čp. 1), kde jej roku 1875 navštívil Jaromír Čelakovský v rámci
svého výzkumu ve východočeských archivech.34 Ve zprávě o svém výzkumu Čelakovský
popisuje stav náchodského městského archivu následovně: …Velký počet listin [úředních
akt], nejvíce ze 16. a 17. století, srovnán a rozdělen jest dle obsahu na 26 oddělení a uložen
ve zvláštních deskách. Oddělení ta nesou nápisy 1. Kšafty, 2. Pře o čest, 3. Pře o statek,
4. Útrpné a hrdelné právo, krádeže, podvody, 5. Válka třicetiletá, 6. Válka švédská, turecká,
francouzská, španělská, 7. Náboženství (persekuse, školy, kostely), 8. Privilegia a dekreta,
9. Daně (vojenské a zemské), 10. Zhosty, 11. Kvitance, 12, Rozličné kontribuce, 13. Listiny
o židech, 14. Roboty, 15. Posloupnost primátorů náchodských, 16. Vysvědčení, 17. Privátní
dopisy, 18. Akta pivovaru, 19. Stavby a požáry, 20. Registra šosovní, 21. Gruntovní knihy,
dluhopisy, 22. Inventáře, 23. Konta, účty, 24. Solní akta, 25. Patenty a cirkuláře,
26. Diversa.35 Hlavní část Čelakovského zprávy však tvoří soupis náchodských městských
knih z 15. –18. století s popisem jejich obsahu a badatelské využitelnosti.36
Roku 1868 byl správou náchodského městského archivu pověřen Jan Karel Hraše,37 učitel
na zdejší reálné škole, který jej spravoval až do své smrti v roce 1907. Za jeho správy došlo
32

Soupis městských knih sestavený Josefem Myslimírem Ludvíkem obsahuje tyto položky: [fol. 12r] úvodní
část informující o uložení a zjištěném fyzickém stavu městských knih, [fol. 12v] I. Kniha koupí a zápisův
prodejů od roku 1442 do 1494, II. Kniha koupí a prodejů od roku 1495 až do 1537, III. Kniha koupí a prodejů
1537–1558, IV. Kniha koupí a prodejů 1558–1577, V. Kniha koupí a prodejů 1577–1600, ba až 1652, VI. Kniha
kupů a prodejů 1500–1600, VII. Kniha kupů a smluv 1536–1600, [fol. 13r] VIII. Kniha odkazů dědičných
1496–1600, IX. Kniha odkazů dědičných 1589–1670, X. Kniha smluv svatebních 1555–1680, XI. Kniha smluv
svatebních 1592–1680, XII. [Rejstřík ke knihám X, XI, IV a V] , XIII. Kniha vyznání útrpných 1539–1595,
XIV. Kniha sirotčích pozůstatků od roku 1537, XV. Kniha nálezův právních Jeho Císařské Milosti od roku
1540[sic], XVI. Kniha přátelských srovnání s.d., XVII. Kniha rychtářských v městě smíření s.d., [fol. 13v]
XVIII. Kniha rozličných práv, nálezů i prodejů s.d., XIX. a XX. dvě knihy všelijakých památek ze 16. a 17. věku
s.d. a dodatečně připsaná položka XXI. Kniha zvláštní zápisův na rozprodané od obce a ouřadu městského
(při koupi a na zaplacení statku slánského) kusy luk a rolí farských, zádušních a špitálských, založená 1601.
Součástí soupisu městských knih je i jejich stručný popis.
33
Archiv města Náchod 1402–1945 (1985). Inventář archivního fondu, SOkA Náchod 2006, úvod inventáře.
34
Tamtéž.
35
J. Čelakovský, Výskum, s. 495.
36
Tamtéž, s. 495-501. Čelakovský narozdíl od Ludvíka ve svém soupisu zmiňuje oba starší rychtářské manuály.
37
Jan Karel Hraše se narodil roku 1840 v Ratajích u Tábora. Studoval na gymnáziu v Českém Krumlově
a v Písku a poté vystudoval historii, archeologii a geografii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
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v roce 1897 k dalšímu stěhování městského archivu, jelikož budova, v níž byl archiv uložen,
byla dána k dispozici okresnímu soudu. Archiv byl přestěhován do přízemní místnosti domu
čp. 65 na náměstí, kde od 1899 sídlilo také okresní hejtmanství. Výsledkem dlouholetého
působení Jana Karla Hraše v městském archivu, při němž se detailně seznámil s prameny
náchodské městské správy, bylo sepsání rozsáhlých dějin města Náchoda, jejichž první díl
dovedený do roku 1620 byl vydán městskou radou v Náchodě v roce 1895. Druhý díl
zachycující období let 1620–1740 však zůstal v rukopise a třetí díl dějin Náchoda Hraše před
svojí smrtí již nestihl dokončit.38
Po smrti Jana Karla Hraše byl v roce 1910 novým městským archivářem ustanoven
Bedřich Profeld,39 profesor místního gymnázia, který archiv spravoval až do svého odchodu
z Náchoda v roce 1937. Jeho dlouholeté působení v archivu sice nebylo završeno
zpracováním tak rozsáhlé monografie jako tomu bylo v případě Jana Karla Hraše, ale
jeho drobnější historiografické příspěvky publikované v regionálním i celostátním tisku
či ve výročních zprávách náchodských škol významně dokreslují některé důležité události
v dějinách města Náchoda. Po Profeldově odchodu z Náchoda v roce 1937 se městskou
archivářkou stala gymnaziální profesorka Zdenka Trejtnarová (1893-1970), která jako
archivářka města působila do roku 1956. Za její správy byl archiv třikrát stěhován.
Nejprve byl ve čtyřicátých letech přestěhován do budovy bývalé dívčí měšťanky s čp. 10,
ovšem část archivního materiálu, především spisy magistrátu, byly uskladněny ve věži nové
radnice. V roce 1948 byl veškerý materiál městského archivu shromážděn do jedné místnosti
v domě čp. 10 a v roce 1955 byl celý archiv stěhován do budovy nové radnice čp. 4. Zdenka

Roku 1864 byl ustanoven učitelem na vyšší reálné škole v Litoměřicích, odkud odešel v roce 1868 do Náchoda,
kde nastoupil jako učitel na zdejší reálné škole a posléze roku 1871 se stal jejím ředitelem. Po roce 1873 působil
jako školní inspektor pro broumovský, novoměstský a trutnovský okres a v roce 1889 přijal místo ředitele
měšťanské a obecné školy v Náchodě, kde setrval až do své smrti v roce 1907. Jan Karel Hraše svůj zájem však
neomezoval pouze na oblast pedagogickou či historiografickou. Stejně tak úspěšný byl i při archeologických
výzkumech, bohatá je i jeho literární produkce pro školní mládež, zpracovávající lidová vyprávění, pohádky
a pověsti. Věnoval se také sběratelství historických a národopisných památek, které ho dovedlo k myšlence
založení městského muzea v Náchodě. (Lydia Baštecká, Historiografie a dějepisci Náchoda a Náchodska,
Sborník prací východočeských archivů 8, 2000, s. 186-187. Ke stému výročí úmrtí Jana Karla Hraše v roce 2007
byl vydán sborník věnovaný jeho osobnosti pod názvem Jan Karel Hraše (1840-1907). Sborník příspěvků
ke stoletému výročí úmrtí Jana Karla Hraše, Náchodsko od minulosti k dnešku 5, Liberec 2007.)
38
Rukopisy druhého i nedokončeného třetího dílu dějin Náchoda jsou uchovávány v pozůstalosti Jana Karla
Hraše uložené ve Státním okresním archivu Náchod. Rukopis druhého dílu byl připraven k vydání pracovníky
archivu v roce 1994 při příležitosti 740. výročí první písemné zmínky o Náchodě.
39
Bedřich Profeld se narodil v roce 1876 v Horních Beřkovicích u Roudnice nad Labem jako syn lesního
správce. Vystudoval historii a geografii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a po krátkém
působení na smíchovském gymnáziu odešel do Jičína, kde po nějaký čas působil na zdejší reálce. V roce 1907 se
přestěhoval do Náchoda, kde nastoupil jako učitel na místním reálném gymnáziu. Po svém příchodu do Náchoda
krátce působil jako správce náchodských muzejních sbírek, okresním konzervátorem však zůstal až do svého
odchodu z Náchoda v roce 1937. Bedřich Profeld zemřel v roce 1949 v Roudnici. (Lydia Baštecká,
Historiografie a dějepisci Náchoda a Náchodska, Sborník prací východočeských archivů 8, 2000, s. 187-188.)
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Trejtnarová oproti svým předchůdcům sice nevyvíjela až tak bohatou publikační činnost,
za její správy archivu však byl pořízen soupis archivního materiálu.
Po zřízení Okresního archivu v Náchodě v roce 1956 byl náchodský městský archiv přejat
touto státní institucí jako jeden z jejích kmenových fondů. Po územněsprávní reorganizaci
v roce 1960 byl archiv přestěhován do budovy muzea v Novém Městě nad Metují, kde v roce
1965 proběhla jeho první inventarizace. Na inventarizaci fondu se podílel PhDr. Erik Bouza
(1926-1986), tehdejší ředitel okresního archivu, a Věra Kaplanová. V roce 1968 získal fond
cenný přírůstek v podobě pozemkových knih. V pozdější době došlo k roztržení tohoto
archivního fondu, když jeho listiny spolu s nejstaršími městskými knihami byly nastěhovány
do zámku v Náchodě. Ke spojení obou částí fondu došlo až v roce 1987, kdy byl okresní
archiv nastěhován do nové, potřebám archivu vyhovující budovy v Dobenínské ulici
v Náchodě. Fond Archiv města Náchod se v nedávné době dočkal své reinventarizace, na níž
se podíleli pracovníci archivu Mgr. Jan Barták, PhDr. Jaroslav Čáp a Mgr. Jan Čížek.40

40

Údaje byly přejaty z úvodní části inventáře fondu Archiv města Náchod. (Archiv města Náchod 1402–1945
(1985). Inventář archivního fondu, SOkA Náchod 2006.)
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2. PALEOGRAFICKO–DIPLOMATICKÝ ROZBOR
2.1 Popis knih
2.1.1 Vazba, materiál, rozměry, výzdoba
U dvou nejstarších náchodských rychtářských manuálů, které jsou předmětem tohoto
popisu, lze předpokládat stejnou genezi. Způsob vkládání listů do vazby nasvědčuje tomu, že
písaři zřejmě zapisovali do volných složek, jež tvořilo určité množství papírových dvojarchů.1
Tyto složky byly s časovým odstupem průběžně svazovány do větších celků, přičemž
do vazby byly vkládány i rozličné písemnosti doručené k právu rychtářskému.2 Tomuto
postupu odpovídá četný výskyt vakátů uprostřed vazby rychtářských manuálů, chronologická
a obsahová nesouslednost psaných celků způsobená špatným vložením listů do vazby knih,
řádky zápisů končící až ve vazbě knihy či vpisování mladších zápisů na volná místa mezi
zápisy ze staršího období. Kdy došlo ke svázání rychtářských manuálů do jejich konečné
podoby, nelze s přesností určit, jisté však je, že v obou případech lze současnou vazbu
manuálů považovat za vazbu původní. Vazbu knih prováděli s největší pravděpodobností
samotní písaři.3

1

Rozsah složky nemusel být vždy stejný. Složka byla tvořena většinou třemi až šesti do sebe vloženými
dvojarchy, uprostřed svázanými tenkým provázkem. Není však výjimkou, že samostatnou složku tvoří jediný
dvojarch.
2
Takovými písemnostmi mohly být žaloby, právní odpovědi i průvody dodané ku právu rychtářskému
v písemné podobě či missivy adresované městskému rychtáři, popřípadě osobám vstupujícím do právního řízení
před právem rychtářským. Způsob vevázání uvedených písemností byl rozličný. V případě, že byla ke složce
dodatečně připojena písemnost v rozsahu jednoho listu, lze v adekvátní části vazby knihy zaznamenat drobnou
záložku. Častěji však docházelo k zahnutí okraje písemnosti, čímž vznikl ohyb, jímž bylo možné protáhnout
provázek a přichytit tak list do vazby knihy. V takových případech však někdy docházelo k znečitelnění textu
v ohybu písemnosti. Výjimečně mohly být tyto písemnosti přišity či dokonce přilepeny k sousednímu listu.
S dodatečným vevazováním záznamů sepsaných na dvojarchu nevznikaly žádné komplikace. Písemnost této
formy byla do vazby vložena buď samostatně, nebo byla připojena k příslušné složce (mohla být přiložena
dovnitř nebo zvnějšku složky). Ve vazbě manuálu se zápisy z let 1603–1632 lze navíc zaznamenat vytvoření
samostatné složky z dodatečně vevazovaných písemností, kdy byly do připojovaného dvojarchu vloženy jiné,
většinou jednolistové písemnosti různé provenience. Pokud měly dodatečně vevazované písemnosti výrazně
menší formát, než byla běžná velikost listů manuálu, mohly být do vazby pouze zasunuty, a to buď pod provázky
ve středu jednotlivých složek, nebo do hřbetu knihy mezi dvojlisty manuálů.
3
O historické knižní vazbě v českém prostředí v obecnější rovině pojednávají práce Jaroslava Pešiny, Knižní
vazba v minulosti, Praha 1939. a Pavlíny Hamanové, Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce
XIX. století, Praha 1959. či sborníky Česká kniha v proměnách staletí, red. Mirjam Bohatcová, Praha 1990.
a Historická knižní vazba, Liberec 1962–1970. Zajímavé poznatky o vazbě středověkých kodexů přináší stať
Jaroslava Kašpara, O středověké knize, Časopis katolického duchovenstva 59, 1918, s. 48-55, 158-165, 284-286,
391-399 a 449-461. Vazbám rychtářských knih se konkrétně věnuje článek Petra Čehovského, Vazby
rychtářských knih olomouckých fojtů z let 1511-1541, Olomoucký archivní sborník 4, 2006, s. 41-92.
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V manuálu se zápisy z let 1603–16324 je patrná snaha o zachování časové souslednosti
záznamů dle roku jejich vzniku, respektive dle působení jednotlivých rychtářů, avšak záhy
začal být chronologický sled záznamů narušován nedůsledným řazením složek při jejich
vazbě a vpisováním mladších záznamů na volná místa mezi zápisy ze staršího období. Složky
se zápisy z určitého období byly nejprve svazovány v dílčí manuály, z nichž některé byly
označeny titulním listem. Takových titulních listů se v tomto rychtářském manuálu objevuje
celkem devět.5 Nejstarší z nich pochází z roku 1603 a je zároveň prvním listem knihy. Byl
napsán pravděpodobně rukou rychtáře Jana Šišky a jeho text zní: Manual rychtářský za Jana
Šišky, rychtáře města Náchoda, jest založen v středu po svatým Janu roku počítajícího 1603
[25. červen 1603].6 Následující list manuálu, na němž se počínají vlastní zápisy, byl nadepsán
větou ve znění Paměti lidské, kteréž při právě rychtářském se staly, pořádně poznamenány
sou.7 Dalším titulním listem byly odděleny záznamy manuálu založeného po nástupu
Mikuláše Kdulíka do funkce rychtáře v roce 1607. Tento titulní list byl sepsán rukou
pomocného písaře Michala Štefka a zní: Manual rychtářský Mikuláše Kdulíka, rychtáře města
Náchoda, jest založen pro všelijaké spravedlnosti lidské v středu den památný Stětí svatého
Jana léta 1607 [29. srpna 1607].8 Chronologicky následuje titulní list z roku 1608, který byl
napsán rukou radního písaře Lukáše Šadimského ze Šadimi, jehož obsah je poněkud
stručnější: Manuale rychtářský za rychtáře pana Mikuláše Kdulíka léta Páně tisícího
šestistého vosmého.9 Rukou Lukáše Šadimského byl napsán i titulní list datovaný do roku
1609, znějící: Manual rychtářský města Náchoda založen toho dne, jakž ouřad konšelský
v témž městě Náchodě obnovován byl a za rychtáře nařízen Jan Kačer, v pondělí po Provodní
neděli léta Páně M DC IX [27. dubna 1609].10 Poté označování záznamů vzniklých v určitém
období načas ustalo.
Titulní list, nebo spíše jen titulek, se objevuje znovu až v roce 1613 po nástupu Václava
Klanky do funkce městského rychtáře. V záhlaví jednoho z listů byl rukou rychtáře napsán
4

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34.
Texty všech citovaných titulů i jiných úryvků byly transkribovány dle zásad pro vydávání novověkých
historických pramenů stanovených Ivanem Šťovíčkem a kolektivem autorů. (Ivan Šťovíček a kol., Zásady
vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Příprava vědeckých
edic ze 16.–20. století pro potřeby historiografie, Praha 2002.)
6
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 1r. Titul byl napsán částečně českým novogotickým
polokurzívním a částečně kurzívním písmem.
7
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 2r. Písmo nadpisu má znaky české novogotické kurzívy
a jeho autorem byl stejný písař jako v případě titulního listu, tedy pravděpodobně sám rychtář Jan Šiška.
8
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 64r. Písmo titulu nebylo nijak zvlášť pečlivě provedeno,
má znaky české novogotické kurzívy.
9
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 55r. Titul byl napsán českou novogotickou kurzívou.
V tomto případě však došlo k evidentní chybě při vazbě manuálu, jelikož manuál založený v roce 1608 byl
ve vazbě předřazen manuálu se záznamy z roku 1607.
10
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 102r. Text titulního listu byl napsán českou
novogotickou polokurzívou.
5
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krátký záznam ve znění Manual za rychtářství Václava Klanky založen ve čtvrtek den
památný svatého Prokopa léta 1613 [4. července 1613], jakž volení jest.11 Titulní list složek
nově založeného manuálu v podobě pouhého titulku lze zaznamenat i po ustanovení Jana
Vydry městským rychtářem v roce 1615. Tehdy byl Lukášem Šadimským ze Šadimi
do záhlaví jednoho z listů vepsán text ve znění Manual za rychtářství Jana Vydry založen léta
1615.12 Zápisy, které následují bezprostředně po nadepsaném titulku, však pocházejí až z roku
1616. Záznamy z roku 1616 přitom byly vyznačeny vlastním titulkem v podobě stručného,
nijak nezvýrazněného nadpisu Manual rychtářský v městě Náchodě k létu 1616 založený, jenž
byl rovněž proveden Lukášem Šadimským ze Šadimi.13 Samostatným titulním listem jsou
odděleny již jen zápisy vzniklé po nástupu Václava Horáka Vrchovského do funkce
městského rychtáře v roce 1617. Text titulu, ztvárněný vlastní rukou rychtáře, zní: Manuál
rychtářský města Náchoda založen toho dne, jakž ouřad obnovován byl a za rychtáře nařízen
Václav Vrchovský, v středu po svatém Viktorinu léta Páně M.DC.XVII [6. září 1617].14
Poslední titulek spadá do roku 1620 a uvozuje zápisy z období působení rychtáře Jana
Donáta. Jedná se pouze o drobný přípisek radního písaře Lukáše Šadimského ze Šadimi
v záhlaví jednoho listů, znějící Manuale za rychtářství pana Jana Donáta 1620.15
Dobu konečné vazby manuálu nelze přesně stanovit, je však patrné, že k tomu muselo dojít
až někdy po roce 1632.16 Při vazbě manuálu byly vzhledem k rozsahu vevazovaných folií
vytvořeny tři větší celky,17 které měly zajistit větší pevnost vazby. Pro zhotovení desek
manuálu byl využit pergamenový list blíže neurčeného graduálu s ornamentálními
iluminacemi a kreslenou výzdobou v podobě lidských hlav.18 Dolní roh předních a přídeští
zadních pergamenových desek byly podlepeny papírem. Spojení tří utříděných celků složek
11

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 129r. První řádek titulku byl napsán českou
novogotickou polokuzívou, zbylá část textu titulu byla dokončena písmem kurzívním.
12
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 161r. Text titulku byl napsán českým novogotickým
kresleným písmem.
13
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 172r. Titulek byl napsán kurzívním písmem a vizuálně
splývá s regestem následujícího zápisu.
14
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 180r. Text titulního listu byl napsán českým
novogotickým kresleným písmem.
15
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 214r. Písmo titulu nebylo nijak zvlášť pečlivě
provedeno, má znaky české novogotické kurzívy.
16
Nejmladším zápisem manuálu je svědomí, které bylo sepsáno rukou radního písaře Jiříka Paschala Úpického
v roce 1632. Z formy písemného záznamu vyplývá, že toto svědomí muselo původně vzniknout jako samostatná
písemnost. Bylo totiž napsáno na dvoulistě, na kterém jsou patrné sklady po složení papíru a zapečetění pečetí
města Náchoda. Nejedná se však o missiv, jelikož na reversní straně listu nebyla napsána adresa k doručení, ale
regest písemnosti. Při vazbě manuálu pak bylo do dvojlistu této písemnosti vloženo několik missivů z let 1630
a 1632 a smlouva přátelská sepsaná na samostatném dvojarchu v roce 1613 rukou radního písaře Lukáše
Šadimského ze Šadimi. Je tedy více než zřejmé, že tyto listy nemohly být do manuálu vevázány dřív jak v roce
1632.
17
První celek tvoří folia 1-119, druhý vymezují folia 120 a 179, třetí celek obsahuje folia 180-273.
18
Ornamentální a portrétní výzdoba pergamenového listu graduálu tvořícího desky rychtářského manuálu je
vlastně jedinou výzdobou této úřední knihy.
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s pergamenovými deskami bylo provedeno prošitím pergamenu v dolní a horní části hřbetu
knihy. Na titulní stranu desek bylo rukou Josefa Myslimíra Ludvíka napsáno velké římské
číslo XVII, označující číslo přidělené manuálu v soupisu knih náchodského městského
archivu pořízeném J.M. Ludvíkem v letech 1826–1828.19 Stejné číslo Ludvík vepsal spolu
se svým jménem také na první list knihy, jenž je zároveň titulním listem manuálu z období
působení rychtáře Jana Šišky.20 V rámci evidence městských knih Ludvík opatřil hřbety knih
štítky s nápisy, který v případě této městské knihy zní Manual 1603–1632. Standardní
rozměry listů a současně i desek rychtářského manuálu se zápisy z let 1603–1632 jsou
33,5 x 22 cm. Vzhledem k tomu, že byly do manuálu vevázány také různé missivy a jiné
písemnosti doručené k rychtářskému úřadu, lze se v této městské knize setkat s listy
nejrozličnějších velikostí, které však nikdy nepřesáhly standardní rozměry manuálu.
O rozsahu vevázané písemné agendy svědčí výška knižního bloku,21 jež činí 6 cm.
Jako předsádka byla do knihy vložena písemnost týkající se pře o dědictví po zemřelém
Janu Šiškovi.22 Tento typ sporu však do kompetencí rychtáře nespadal, tudíž lze předpokládat,
že funkce předsádky byla primárním a zároveň jediným významem této písemnosti ve vazbě
knihy. Na spodní okraj předsádky byla rukou tří písařů rychtářských manuálů vepsána tři
různá motta. Radní písař Lukáš Šadimský ze Šadimi na předsádku napsal motto ve znění
Každá liška svou vlastní kůži chválí a vlk praví, že mu beran vodu kalí. Pod text radní písař
připsal jméno Eliáš Hekroj z města Javora, což mohl být autor zaznamenaného aforismu.
Pod tímto mottem se nachází přípisek pomocného písaře Michala Štefka, obsahující větu
Máme v Pána Boha věřiti, kterýž ráčil nebesa stvořiti, máme s ním kralovati. Nejníže bylo

19

U pořadového čísla je v tomto soupisu zaznamenán také popis vazby rychtářského manuálu, a sice XVII kniha
rychtářských v městě smíření, folium v pergameně čili bělpuchu vázané, na němž noty hudební a slova
představující rozličné obličeje, asi 230 listů. (SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová (Zápisové koupí
a prodejů), 1537–1558, inv.č. 908, kn.č. 107, fol. 13r.) Josef Myslimír Ludvík při sepisování náchodských
městských knih současně některé z nich pro jejich velmi špatný fyzický stav ošetřil a v případě potřeby
i převázal. Při popisu tohoto manuálu však záznam o jeho převazbě učiněn nebyl, tudíž lze předpokládat, že
se jedná o vazbu původní.
20
Kromě tohoto přípisku učiněného Josefem Myslimírem Ludvíkem se na titulním listu z roku 1603 objevuje
také záznam ve znění Počin učinili a se spolu porovnali vo sumu 8 sex. č., jehož původ není bohužel znám.
21
Termín „knižní blok“ byl přejat z encyklopedie Petra Voita, který jej používá nejen při výkladu hesla „Vazba“
(Petr Voit, Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha
2006, s. 961-981.), ale podává jej také jako samostatné heslo (Tamtéž, s. 124.).
22
Tímto listem žádala Johana, druhá manželka nebožtíka Jana Šišky, Annu Křížovou z Náchoda o vydání
svědectví ve věci pozůstalosti po nebožtíkovi Janu Šiškovi. V tomto případě se pravděpodobně nejednalo
o osobu rychtáře Jana Šišky, jelikož z obsahu písemnosti vyplývá, že žádost vznikla v roce 1604, tedy ještě
za rychtářova života. Mohlo by se však jednat o Jana Šišku staršího, bývalého radního, za jehož purkmistrování
došlo ke krádeži a zneužití městských typářů (viz kapitola 1.3 Vývoj městské správy se zaměřením na úřad
městského rychtáře). Mezi rychtářem Janem Šiškou a potrestaným purkmistrem Janem Šiškou starším byla
nepochybně rodinná vazba, jednalo se s největší pravděpodobností o otce a syna. Rukopis písemnosti sloužící
jako předsádka nelze ztotožnit s žádným rukopisem rychtářského manuálu, mohla jej tedy sepsat sama Johana,
či nějaký soukromý písař, nebo dokonce některý z výpomocných, případně specializovaných městských písařů
(viz kapitola 3.2 Písaři rychtářských manuálů).
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rukou rychtáře Václava Klanky zaznamenáno třetí motto, znějící Chudý bývá právy vždycky
dáven, bohatý pro dary pomsty zbaven. K textu je připojen sigla ve tvaru W. K. a letopočet
1615.
U rychtářského manuálu se zápisy z let 1626–1636, respektive 1639,23 se však s obdobným
vnitřním členěním jako v případě manuálu se zápisy z let 1603–1632 setkat nelze. Tento jev
může být spojen s menším množstvím zápisů učiněných v uvedeném období, či s menší
pečlivostí písařů při vedení městských knih. Titulní list se v tomto manuálu vyskytuje pouze
jeden a byl přilepen na přední desky papírové vazby knihy. Titul je psán českou novogotickou
polokurzívou, v níž je rozpoznatelný rukopis radního písaře Václava Nymburského. Jeho text
zní: Manuale za rychtářství pána Vácslava Lanty a pánův starších obecních přísežních
Ondřeje Crhovského, Jana Čapka, Martina Borovského a Jiříka Pleskala založené v outerý
po svatém Diviši 14. Octobris léta Páně 1626 [14. října 1626].24 Také v případě manuálu
se zápisy z let 1626–1639 lze pozorovat počáteční snahu o dodržování chronologické
souslednosti zápisů, která je však od roku 1632 soustavněji narušována špatným vkládáním
listů do vazby knihy a vpisováním mladších zápisů na volná místa listů mezi zápisy
ze staršího období.
Kdy došlo k vazbě tohoto rychtářského manuálu, nelze bohužel s přesností určit.
Ke zhotovení vazby však byly použity zřejmě již pro městský úřad nepotřebné písemnosti
s nejmladším záznamem z roku 1689,25 z čehož vyplývá, že ke svázání knihy nemohlo dojít
před tímto datem. Přední papírové desky manuálu byly zhotoveny slepením dvou písemností,
jejichž obsah se dnes již nedá v úplnosti rekonstruovat. Tyto desky byly přilepeny k jiné
písemnosti, jež byla použita ke zpevnění hřbetu knihy. Papír přelepený přes hřbet knihy byl
na zadní straně slepen s posledním listem manuálu, čímž byl dán základ pro vznik zadních
desek vazby. Vzhledem k tomu, že papír přelepený přes hřbet knihy nedosahoval až ke kraji
posledního listu manuálu, byla chybějící část zadních desek doplněna čistým papírovým
proužkem. Do vazby nebyla vložena ani přední, ani zadní předsádka, takže použité lepidlo
způsobilo poškození textu u hřbetu knihy na prvním a dvou posledních listech manuálu.
Na přední desky manuálu byl přilepen již zmiňovaný papírový štítek s titulem knihy, který
byl pravděpodobně původně součástí nesvázaných složek rychtářského manuálu. Výzdoba
nebyla v případě této úřední knihy zaznamenána.

23

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35. O důvodu změny časového rozmezí této knihy bude
pojednáno v kapitole 2.2.2 Datace zápisů.
24
V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že nejstarší zápis manuálu je datován ke dni 3. lednu roku
1626, je tedy zhruba o deset měsíců starší než datum uvedené v titulu manuálu.
25
Čitelné pasáže textu písemností použitých na vazbu manuálu obsahují zápis o blíže neurčitelném dědickém
řízení a záznamy účetního charakteru z let 1655–1689.
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Standardní rozměry folií manuálu dosahují velikosti 32,5 x 21 cm, jsou tedy o něco menší
než v případě manuálu předchozího. Výška knižního bloku tohoto manuálu činí přibližně
1 cm. Do této knihy byly taktéž vevázány různé missivy a jiné písemnosti doručené k právu
rychtářskému, jejichž formát se od velikosti běžných listů manuálu výrazně liší. Zajímavé je,
že rychtářský manuál se zápisy z let 1626–1639 nebyl Josefem Myslimírem Ludvíkem
zahrnut do jeho soupisu knih náchodského městského archivu, který sestavil v letech
1826–1828. J.M. Ludvík zřejmě usoudil, že papírová vazba této knihy nedosahuje kvalit
vazeb jiných městských knih, takže s ní pravděpodobně nakládal spíše jako s materiálem
spisovým.

2.1.2 Foliace, reklamanty
Foliace či jiné prvky značení listů rychtářského manuálu se zápisy z let 1603–1632 před
jejich svázáním nejsou v této městské knize patrné. Výjimkou jsou pouze reklamanty
sporadicky se vyskytující v zápisech rychtáře Václava Horáka Vrchovského, které jsou však
spíše známkou jeho vyspělého písařského projevu, neboť při řazení listů do vazby neměly
výraznější roli.26 Reklamanta se objevuje i v jednom záznamu psaném rukou Václava Horáka
Vrchovského v manuálu se zápisy z let 1626–1639.27 V případě tohoto manuálu navíc lze
zaznamenat ojedinělé pozůstatky dobového číslování folií, které však zřejmě bylo
uplatňováno pouze v počáteční fázi zapisování právních úkonů.28
Foliace rychtářského manuálu se zápisy z let 1603–1632 byla provedena až v novější době
pravděpodobně rukou některého z badatelů.29 Vzhledem ke způsobu jejího provedení by
se dalo usuzovat, že k foliaci knihy došlo někdy na konci 19., či v první polovině 20. století.
Při značení folií byly nepravidelně používány základní a řadové číslovky sestavené
z arabských číslic, vepsané k hornímu okraji aversní strany listu.30 V první fázi foliace knihy
byla čísla psána ocelovým perem a černým inkoustem (fol. 1-65 a výjimečně i fol. 193),
26

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 184r-186v, 192r,v a 198r-199v. Reklamanty se vyskytují
pouze v rozsáhlejších písemných záznamech Václava Horáka Vrchovského, kdy jeden zápis přesahuje na více
stran.
27
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 22v.
28
Dobové číslování folií se objevuje pouze na foliu 5 a 6 moderní foliace a je vždy o jedno číslo vyšší. Tento jev
zřejmě souvisí s tím, že původně byl foliován i titulní list manuálu, který se stal po vazbě manuálu součástí jeho
desek.
29
Manuál s určitostí nefolioval Josef Myslimír Ludvík, neboť ve svém soupisu městských knih z let 1826–1828
uvedl, že tato kniha má asi 230 listů. Špatně provedená foliace manuálu však dospěla v konečném počtu folií
k číslu 192. Jako nejpravděpodobnější varianta se nabízí, že foliaci provedl náchodský historik a archivář
Jan Karel Hraše. Tuto domněnku však nelze nikterak potvrdit.
30
Čísla byla psána do pravé poloviny horního okraje listu, někdy se však mohla blížit více k jeho středu. Teprve
v pokročilejší fázi foliování začala být čísla folií umísťována do pravého horního rohu listů.
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posléze písař k označení listů střídavě používal inkoustovou tužku s červenou a modrou
tuhou, posledních 35 folií knihy bylo očíslováno modře. O tom, že foliace knihy byla prací
některého z badatelů, svědčí drobné poznámky a podtrhávání v textu zápisů učiněné stejnými
barevnými tužkami, jimiž byla vyznačena čísla folií.
Takto provedená foliace manuálu však byla naprosto nedostačující, jelikož se její autor
nepozorností dopustil několika zásadních chyb, čímž byl výrazně narušen správný sled čísel
folií. Při foliování listu číslo 214 došlo totiž k přesmyčce číslic a místo správného pořadového
čísla byl list označen číslem 124, od něhož se odvíjela další souslednost čísel folií.
Nepřehlédnutelnou chybou je také přeskočení celé desítky čísel, kdy byl list bezprostředně
následující po foliu číslo 130 označen číslem 140. Jiný typ pochybení při foliaci manuálu
představovala záměna méně pečlivě napsaného čísla 169 za číslo 164 při zpětné kontrole čísla
předchozího listu, takže po číslu 169 bylo v číslování navázáno číslem 165. V číselné řadě
chybí také folia 183-186 a 188, což bylo očividně zapříčiněno rovněž nepozorností autora
foliace. Tento závadný způsob foliace rychtářského manuálu byl v nedávné době napraven
dodatečným správným pročíslováním listů manuálu následujících po foliu 123 v podobě
drobných, obyčejnou tužkou psaných čísel v pravém horním rohu aversu listů.31 Při soudobé
foliaci bylo zjištěno, že manuál má 273 folií.
V souvislosti s foliací rychtářského manuálu se zápisy z let 1603–1632 je třeba upozornit
ještě na dvě skutečnosti. Předně je třeba zdůraznit, že některé písemnosti doručené
k rychtářskému úřadu a posléze vevázané do rychtářského manuálu nebyly vzhledem k svému
formátu foliovány.32 V druhém případě je nutné připomenout, že byly naopak důsledně
foliovány všechny v manuálu se vyskytující vakáty.33 Zcela zvláštním jevem je pak list

31

Dodatečná soudobá foliace manuálu je směrodatná pro odkazování na tento archivní pramen.
Vzhledem ke svému malému formátu nebyly foliovány tyto do rychtářského manuálu vložené či vevázané
písemnosti: žaloba Kateřiny, manželky Václava Čápa, a odpověď Anny, manželky Matouše Patrny, z roku 1605
(volně vloženy mezi fol. 29 a 30), list odeslaný městskému rychtáři vrchnostenskými úředníky Martinem Petrů
a Jakubem Špátou v roce 1607 (volně vložen mezi fol. 64 a 65), v roce 1609 (vevázán mezi fol. 109 a 110)
a jejich tři listy z roku 1610 (dva z nich vevázány, a to mezi fol. 113 a 114, 119 a 120, jeden vložen volně mezi
fol. 118 a 119), dále missiv Jana Bílinského z roku 1609 (vevázán mezi fol. 93 a 94), missiv Viléma Protivce
z Karlova (vevázán mezi fol. 107 a 108), nedatovaná žaloba Marty Severínky Bokové na Magdalenu
Vitinoveskou, jinak Nymburskou, o čtyřech listech, z nichž jeden je vakát (vevázáno mezi fol. 166 a 167)
a konečně záznam porovnání mezi Jiříkem Čiperkou a Lidmilou, manželkou Mikuláše Menšíka, z roku 1621
učiněný na dvojlistu, z něhož byla popsána pouze aversní strana prvního listu (vevázáno mezi fol. 169 a 170).
33
Nepopsanými listy tohoto manuálu jsou folia 1v, 14r-19v, 40v, 46v-47v, 49v, 52r, 61r,v, 97v, 102v, 126v,
152r, 166v, 180v, 194r, 195r,v, 202v, 220r,v, 222v, 225v, 227r,v, 230r-231v, 234v, 242v, 246r-247v, 248v
a 253v. Za vakáty lze považovat i reversní, popřípadě aversní strany dodatečně vevázaných písemností
označených jako folia 50v, 68v, 77v, 82v, 143v, 144v, 171v, 175v-178r, 179v, 203v, 204v, 205v, 206v, 218r,
228v-229v, 236v, 243v-245r, 257v, 258r, 259r, 261r, 264v, 265v, 272v a 273r.
32
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označený jako List 8., který byl do rychtářského manuálu vložen omylem a jehož číslování
s foliací manuálu vůbec nesouvisí.34
Rychtářský manuál se zápisy z let 1626-1639 byl foliován až v době současné. Čísla folií
byla vepsána obyčejnou tužkou do pravého horního rohu aversních stran listů a byly jimi
označeny všechny listy manuálu bez rozdílu, zda se jedná o vakáty,35 či o písemnosti
k rychtářskému úřadu doručené a posléze do manuálu vevázané.36 Celkový počet listů tohoto
manuálu dospěl k číslu 64. Poslední list manuálu se však při jeho vazbě stal součástí zadních
desek, čímž se zápis zaznamenaný na foliu 64r ocitl na zadním přídeští knihy.

2.1.3 Filigrány
Filigrány, jinak též vodoznaky či průsvitky,37 mohou výrazným způsobem přispět
ke kritickému zhodnocení písemností sepsaných na papíře, zvláště pak k určení přibližné
datace vzniku písemného záznamu.38 Analýza filigránů objevujících se v náchodských
34

Jedná se o nedatovaný zlomek zápisu výpovědí různých lidí ve sporu o lovení ryb v řece Metuji. List nebyl
do manuálu vevázán, byl mezi jeho listy pouze na volno vložen, a to bez jakékoli souvislosti s obsahem
manuálu.
35
V případě tohoto manuálu se jedná o folia 3v, 4r, 14r, 26v, 27v, 28v, 36r-37v, 41v, 42v, 43v, 44v, 48v, 50v,
52v, 55v a 58v, bez zápisu zůstaly také reversní, popřípadě aversní strany některých do manuálu dodatečně
vložených písemností, označené jako folia 10v, 12r, 17r, 24v, 53r, 61r a 62r.
36
Výjimkou je list vrchnostenského úředníka Jakuba Špáty doručený městskému rychtáři v roce 1631, který byl
do manuálu vevázán mezi folia 18 a 19, ale do foliace zahrnut nebyl. V případě, že písemnosti dodatečně
vložené do manuálu byly menšího formátu, takže byly pouze zasunuty mezi listy do jeho vazby, mohlo dojít
k jejich označení formou připojení litery „a“ k číslu předcházejícího listu, popřípadě očíslovány nebyly vůbec.
Číslo folia postrádá také nepopsaný list dvojlistu s vlastnoručním písemným záznamem Vavřince Holíka, posla
rychtářského a pohodného při městě Náchodě, z roku 1633, vevázaného do manuálu jako folium 45.
37
Filigrány lze charakterizovat jako výrobní značky papíru zhotovené připojením drátěného emblému na drátěné
síto formy, čímž došlo k navrstvení menšího množství papíroviny v daném místě, takže tvar emblému zůstal
zachován ve struktuře papíru. (Miroslav Flodr, Filigranologie. Úvod do studia filigránů, Brno 1974, s. 5.)
Filigránům se věnuje četná odborná literatura, již podrobně rozepisuje Miroslav Flodr v citovaném Úvodu
do studia filigránů. Ze zahraničních badatelů je třeba upozornit především na práce Charlese M. Briqueta,
Gerharda Piccarda či Thea Gerardyho, v českém prostředí se filigrány v obecnější rovině zabývá Miroslav Flodr,
jednotlivým papírnám se detailněji věnovali Josef Fiala, František Hekele, Jindřich Chylík, Bořivoj Indra,
Jindřich Šilhán, František Zuman a mnozí další (podrobněji rozepsáno v již zmiňovaném soupisu literatury
sestaveném M. Flodrem). Pro studium filigránů jsou zvláště důležité katalogy filigránů a jiná obrazová
dokumentace. Tvary značek jednotlivých českých papíren v 16. až 19. století detailněji zachytil F. Zuman.
Pro sledované období jsou stěžejní tyto články: František Zuman, České filigrány XVII. století, Památky
archeologické XXXV, 1926–1927, s. 442-463 + Tab. CXXXVI-CLXVI.; týž, České filigrány XVII. století II,
Památky archeologické XXXVI, 1928–1930, s. 268-270 + Tab. XLII-XLVI. a týž, České filigrány XVI. století,
Památky archeologické XXXIII, 1922–1923, s. 277-286. Značky papíren na Jihlavsku zmapoval Jindřich Šilhán,
K dějinám nejstarších papíren v Jihlavském kraji, Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských 1,
1956, s. 118-143. V širším evropském měřítku se tvary filigránů zabývá katalog Charlese M. Briqueta,
Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier des leur apparition vers 1282 jusqu en 1600,
tom. I-IV, Leipzig 1923. Katalog systematicky zachycující vývoj tvarů filigránů začal po druhé světové válce
zpracovávat Gerhard Piccard, tato činnost však byla přerušena jeho smrtí. Tiskem vyšlo 17 dílů katalogu (celkem
24 svazků), jejichž přesné citace jsou uvedeny v přiloženém soupisu pramenů a literatury.
38
Vysoká frekvence používání formy při výrobním procesu vedla k deformaci síta formy i drátěného emblému,
takže je bylo nutné po určitém čase obměnit. Vzhledem k tomu, že nově vyrobený emblém nikdy nemohl být
ve všech detailech identický s tvarem předchozího emblému, lze na základě systematického studia filigránů
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rychtářských manuálech však nemá až takový význam pro určení datace záznamů, jako spíše
pro zjištění provenience papíru používaného v městské kanceláři. Zajímavé srovnání navíc
nabízejí filigrány vyskytující se na papírových arších písemností do manuálu dodatečně
vevázaných.39
Komparativní metodou40 bylo zjištěno, že u obou rychtářských manuálů převažuje výskyt
jednoho konkrétního filigránu, který jasně naznačuje hlavního dodavatele papíru
pro náchodskou městskou kancelář v první polovině 17. století. Jedná se o papírnu v obci
Dušníky ležící v sousedním Kladsku.41 Existence této papírny je doložena k roku 1562, kdy
papírník Ambrož Tepper prodal svůj díl papírny Mikuláši Kretschmerovi. Po Mikulášově
smrti roku 1588 postoupila jeho vdova a syn Jiří papírnu za 625 kop míšeňských Mikulášovu
bratru Řehoři Kretschmerovi, jenž po povýšení do šlechtického stavu získal predikát
ze Schenkendorfu. Řehoř Kretschmer se zasloužil o výrazné vylepšení kvality papíru, neboť
začal vyrábět tzv. nesmrtelný papír, při jehož výrobě byla použita voda ze zvláštního
pramene, která chránila papír před hmyzem. Roku 1601 však byla papírna v Dušníkách
stržena povodní a její provoz byl načas zastaven. Znovu se ji Řehoři podařilo zprovoznit
až v roce 1605.42 Roku 1623 Řehoř zemřel a jeho nástupcem se stal jeho syn Samuel.
Po Samuelově smrti v roce 1640 papírnu spravovala až do dovršení zletilosti syna Kristiána
jeho vdova. V majetku této rodiny papírna v Dušníkách setrvala až do roku 1706.43
Filigrán papírny v Dušníkách je typem vodoznaku, který přejal tématiku městského znaku.
Jeho obraz představuje svatého Petra s klíčem zobrazeného v kruhu a nachází se ve středu
plochy papírového archu mezi liniemi osnovy, přičemž jeho svislá osa je rovnoběžná s dráty
osnovy.44 Změna umístění filigránu byla způsobena většinou pouze dodatečnou úpravou

vytvořit určité časové kategorie dané používáním jednotlivých forem, které mohou výrazně přispět k přibližné
dataci, respektive k dataci post quem, nedatovaných písemností. Více viz M. Flodr, Filigranologie, s. 133-142.
39
O písemnostech dodatečně vevázaných do rychtářských manuálů podrobněji v podkapitole 2.2.3 Typologie
zápisů.
40
Filigrány nalezené v rychtářských manuálech byly porovnávány s výsledky bádání Františka Zumana,
Charlese M. Briqueta a Gerharda Piccarda. Katalogy Ch. M. Briqueta a G. Piccarda se však filigrány z oblasti
českých zemí zabývají pouze okrajově, takže nejpřínosnějším zdrojem informací se staly Zumanovy články
o českých filigránech 17. století, které jsou doplněné bohatou obrazovou přílohou (viz poznámka č. 36).
41
Dušníky nebo též německy Reinerz či Bad Reinerz dnes leží pod názvem Duszniki-Zdrój v okrese Powiat
Kłodzki v Polsku.
42
V náchodské městské kanceláři byl papír z papírny v Dušníkách prokazatelně používán i v období, kdy
papírna nebyla funkční, což by nasvědčovalo tomu, že městská kancelář musela mít k dispozici určitou zásobu
papíru.
43
F. Zuman, České filigrány XVII. století, s. 445.
44
Filigrán v podobě svatého Petra v kruhu lze nalézt ve středu následujících listů rychtářského manuálu
se zápisy z let 1603-1632: předsádka, fol. 2, 3, 5, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 32, 37, 39, 40, 42,
43, 44, 46, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 61-66, 70, 73-75, 83, 86-88, 90, 91, 93-95, 98, 99, 101-103, 107, 109, 112,
114, 119, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 136, 139, 142, 145, 146, 151-154, 156, 157, 159-163, 166,
167, 173, 175, 180, 181, 183, 186-188, 191, 192, 194, 195, 198, 200, 201, 203, 207, 209, 211, 213, 217, 221,
223, 225, 228-230, 235-237, 239-241, 245, 249, 250, 254, 255, 257, 258, 260, 262, 265, 266, 268.
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archu papíru jako například jeho rozstřižením a podobně.45 Filigrán znázorňující svatého Petra
v kruhu byl identifikován na základě stati Františka Zumana, jenž popisuje změny ve tvaru
tohoto filigránu v průběhu 17. století46 a zároveň připojuje i jeho vyobrazení.47 Současně bylo
zjištěno, že filigrán papírny v Dušníkách eviduje i katalog Charlese M. Briqueta pod
pořadovým číslem 7615.48
Četnost výskytu filigránů dušnické papírny v obou manuálech podporuje domněnku, že
městská kancelář používala po celé sledované období výhradně papír vyrobený touto
papírnou. Také papír mnohých do manuálů dodatečně vevázaných písemností stylizovaných
soukromými písaři či náchodskými obyvateli nese znaky tohoto filigránu49 a stejný filigrán
se vyskytuje i na papíru písemností odeslaných náchodskému rychtáři z náchodské
vrchnostenské kanceláře.50 Dodatečně vevázané missivy navíc dokládají, že papír z papírny
v Dušníkách byl v první polovině 17. století používán rovněž v městské a vrchnostenské
kanceláři v Novém Městě nad Metují,51 v kanceláři panství Homole52 či panství Police,53
filigrán ve tvaru svatého Petra v kruhu lze zaznamenat i v písemnostech doručených k právu
rychtářskému z Německé Čermné.54

V rychtářském manuálu se zápisy z let 1626-1639 se tento filigrán nachází ve středu fol. 1, 3, 5-7, 9-11, 14-22,
24, 25, 29, 30, 32, 34, 42, 46, 49-51, 54, 56, 57, 59, 61 a 64.
45
V případě rychtářského manuálu se zápisy z let 1603-1632 lze zaznamenat výskyt několika do manuálu
dodatečně vevázaných písemností tvořených pouze polovinou papírového archu, u nichž se filigrán nachází
u spodního okraje listu. Těmito písemnostmi jsou převážně listy správců náchodského panství označené jako
fol. 68, 82, 92, 177 a nefoliovaný list vložený mezi fol. 109 a 110. V případě listu vloženého mezi fol. 113 a 114
lze pozorovat dokonce rozstřižení listu přímo v místě filigránu. V rychtářském manuálu se zápisy z let
1626-1639 se nachází pouze jeden list se zmenšeným formátem způsobeným odstřižením části archu, čímž se
filigrán, umístěný původně ve středu papírového archu, ocitl v dolní polovině listu. Jedná se konkrétně o fol. 47.
46
F. Zuman, České filigrány XVII. století, s. 445. K vývoji tvaru dušnického filigránu František Zuman uvádí, že
se od konce 20. let 17. století nad jeho kruhem objevuje majuskula písmene „R“ ve významu Reinerz, což je
německý ekvivalent pro toponymum Dušníky. V druhé polovině 17. století byla navíc v určitém období
k filigránu připojena sigla S.P., jež by mohla být značkou některého z pachtýřů papírny. Mladší varianty
filigránu však v rychtářských manuálech nebyly zaznamenány.
47
F. Zuman, České filigrány XVII. století, tab. CXL, č. 1, 2, 3.
48
Ch. M. Briquet, Les filigranes, tom. II, p. 416.
49
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 43, 44, 53, 65, 66, 73, 90, 91, 92, 98, 99, 107, 109, 112,
123, 145, 162, 163, 203, 207, 225, 245.; SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 17, 46.
50
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 42, 63, 68, 82, 88, 127 + nefol. (vloženo mezi 109 a 110,
113 a 114).; SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 24, 32.
51
Značku příslušné papírny lze nalézt na papíru missivu novoměstského rychtáře Jana Bílinského z roku 1609
(SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 94.) či missivu Gregora Grofa z Ehrenfeldu,
vrchnostenského úředníka novoměstského panství, z roku 1630 (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836,
kn.č. 35, fol. 15.). Z Nového Města nad Metují byl náchodskému rychtáři doručen navíc i missiv stylizovaný
místním farářem Adamem Bernardem Hrodkem v roce 1632, který rovněž nese filigrán dušnické papírny.
(SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 268.)
52
Filigrán papírny v Dušníkách je rozpoznatelný také na papíru missivu Jiříka Glasera, úředníka panství
homolského, z roku 1623. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 254.)
53
Missiv na papírovém archu se značkou dušnické papírny zaslal náchodskému rychtáři rovněž Andreas Bitroff,
úředník polického panství, v roce 1635. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 60, 61.)
54
Jedná se o missiv stylizovaný pravděpodobně rychtářem Jonášem Houkem z Německé Čermné (SOkA
Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 16.) a písemné zaručení některých sousedů čermenských z pera
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V rychtářských manuálech se však v souvislosti s dodatečně vevázanými písemnostmi
objevují i filigrány jiných papíren. Ve třech případech by se bylo možné domnívat, že
se jedná o značky papírny v Trutnově. Jeden z těchto filigránů se nachází v missivu
Jiříka Kveka z Dobré Mysli, úředníka panství Broumov a Police, z roku 1606,55 druhý
pochází z odpovědi, respektive zdůvodnění neodpovídání, Václava Nymburského na žalobu
Tobiáše Úpického z roku 162356 a třetí se vyskytuje na papírovém archu žaloby Anny,
manželky Gregora Galla z Náchoda, na Annu, vdovu pozůstalou po židu Izákovi.57
Trutnovská papírna patří k nejstarším papírnám v Čechách. Její existenci dokládá kronika
Šimona Hüttela již k roku 1505.58 Dějiny papírny byly v první polovině 17. století spojeny
s trutnovskou obcí, která se v roce 1599 stala její majitelkou. Roku 1654 papírna přešla
do vlastnictví Tobiáše Kretschmera. Další zpráva o papírně přichází až v roce 1694
ve spojitosti s protestem majitele papírny Melichara Petschka proti dávce z papíru.59
Filigrány trutnovské papírny rovněž přejaly tématiku městského znaku. Jejich obraz
zachycuje dvě městské věže s bránou uprostřed a od druhé poloviny 17. století se
ve vodoznacích objevuje i znázornění draka. Při určování původu filigránů nalezených
v rychtářských manuálech na papírových arších výše uvedených písemností bylo nutné vzít
v úvahu, že tyto filigrány nemají zcela totožné tvary. Nejstarší a nejmladší filigrán je navíc
umístěn ve středu půlarchu listu, zatímco filigrán vyskytující se na papírovém archu
písemnosti z roku 1623 je situován do středu listu, u všech třech se však jejich svislá osa kryje
s linií osnovy. Odchylky ve tvaru a umístění filigránů by se zřejmě daly vysvětlit časovým
odstupem jejich vzniku, neboť trutnovské vodoznaky byly často obměňovány a nabývaly tak
četných variant. Ve starším období byly značky trutnovské papírny spíše menších rozměrů,
ale v průběhu 17. století se podstatně zvětšovaly.60 Pro bezpečné určení trutnovských
vodoznaků však bohužel není k dispozici dostatečné množství srovnávacího materiálu.
Katalogy Charlese M. Briqueta a Gerharda Piccarda totiž filigrány této provenience vůbec
neevidují a František Zuman zachycuje tvary filigránů trutnovské papírny až od poloviny
17. století. Při srovnání vodoznaků výše uvedených písemností s nejstarším evidovaným
Jiříka Nachwichta (Tamtéž, fol. 11.). Německá Čermná je původní označení obce Czermna ležící v Kladsku
poblíž města Kudowa Zdrój.
55
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 36. U tohoto filigránu bohužel nelze jednoznačně
rozeznat detaily jeho obrazu.
56
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 226.
57
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 38r. Přesné kontury filigránu nelze bohužel rozeznat
kvůli hustě psanému textu po obou stranách listu.
58
F. Zuman, České filigrány XVI. století, s. 284. Srv. Deutsche Chroniken aus Böhmen. Bd. 2. Simon Hüttel's
Chronik der Stadt Trautenau (1484-1601), hg. von L. Schlesinger, Leipzig, Prag 1881.
59
F. Zuman, České filigrány XVII. století, s. 458. Srv. Beitrage zur Geschichte Böhmen's, Abtheilung III.
Orts-Geschichten. Bd. I. Geschichte der Stadt Trautenau, hg. von J. Lippert, Prag, Leipzig 1863.
60
Tamtéž, s. 458.

68

filigránem trutnovské papírny z roku 164361 lze však nalézt určité shodné prvky, kvůli nimž
by je bylo možné považovat za starší variantu značky této papírny.
Zcela ojediněle se v rychtářských manuálech objevuje filigrán v podobě písmene „P“,
nad jehož bříškem se nachází znak s pětilistou květinou, snad růží. Tento filigrán je umístěn
ve středu papírového archu, na němž byl stylizován missiv kolínského rychtáře Jana Šárka
z roku 1609,62 a jeho svislá osa je rovnoběžná s linií osnovy. Typ tohoto vodoznaku
se podařilo nalézt v katalogu Gerharda Piccarda v kategorii Písmena P pod číslem 462,63
filigrán obdobného tvaru byl dohledán i v katalogu Charlese M. Briqueta pod číslem 8815.64
Výsledky Piccardova i Briquetova bádání došly k závěru, že výše popisovaný filigrán pochází
z papírny v Praze.65 Varianta G. Piccarda datovaná do roku 1565 je s filigránem z missivu
Jana Šárka téměř totožná. Odchylka je pozorovatelná pouze u patky při dolním konci dříku
písmene, která v Piccardově podání směřuje na opačnou stranu, než je tomu v případě
filigránu v missivu Jana Šárka z roku 1609. Varianta filigránu Ch. M. Briqueta je datovaná
do roku 1604 a od zkoumaného vodoznaku se odlišuje tím, že patky u dříku litery „P“ vůbec
nezachycuje.
Na papíru missivu Ondřeje Číhala Krhovského, úředníka panství Rosice a Troubsko,
z roku 161666 byl zjištěn filigrán, jehož obraz zachycuje znak Valdštejnů v podobě čtyř lvů
ve čtvrceném štítu, nad nímž je zobrazena výrazná koruna vyznačená literami KZZW. Tento
filigrán je umístěn na střed půlarchu a svými značnými rozměry zabírá polovinu výšky listu
a celou šířku půlky archu listu. V katalozích Charlese M. Briqueta či Gerharda Piccarda
a dokonce ani v obrazové dokumentaci filigránů Františka Zumana nebyl nalezen žádný
adekvátní tvar vodoznaku. Provenienci tohoto filigránu však pomohla určit studie Jindřicha
Šilhána o papírnách na Jihlavsku. Mezi vyobrazeními filigránů pocházejících z této oblasti
byl nalezen obdobný tvar filigránu, který se používal v první polovině 17. století v papírně
v Třebíči.67 Šilhán uvádí, že písmena KZZW symbolizují jméno Kateřiny z Valdštejna, jež se
stala po smrti svého manžela Smila Osovského z Doubravice v roce 1613 majitelkou Třebíče.
Poté, co se Kateřina znovu vdala za Karla staršího ze Žerotína, byl její majetek spojen
s žerotínským panstvím Rosice, k němuž byl v roce 1609 připojen statek Troubsko.68
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F. Zuman, České filigrány XVII. století, tab. CLXV, č. 1.
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 41.
63
G. Piccard, Wasserzeichen. Buchstabe P, Tl. 1, 3, Stuttgart 1977, S. 127, 302, N. 462.
64
Ch. M. Briquet, Les filigranes, tom. III, p. 473, n. 8815.
65
Na přelomu 16. a 17. století v Praze působily dvě papírny, přičemž obě se nacházely na Starém Městě.
Ch. M. Briquet ani G. Piccard však tuto skutečnost ve svým pracích nezohledňují.
66
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 171.
67
Jindřich Šilhán, K dějinám, s. 135, obr. č. 15.
68
Tamtéž, s. 128.
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Poněkud komplikovanější situace nastala při identifikaci filigránu, jenž byl zjištěn
na papírovém archu přísahy psané vlastní rukou Vavřince Holíka, pohodného a posla
právního v městě Náchodě, z roku 1633.69 Filigrán je situován na střed papíru a jeho svislá
osa je orientována na linii osnovy. Podobně jako u předchozího vodoznaku se i v tomto
případě jedná o značku papírny v podobě erbu, doplněného navíc helmem s klenotem
a fafrnochy. Znak obsahuje štít rozdělený nadél, jehož dolní část je dále rozdělena šikmo,
respektive kolmo (dle náhledu na filigrán), na pět polí. Obraz v horní polovině štítu není
jednoznačně rozpoznatelný, mohl by však znázorňovat berana v kombinaci s jinou figurou,
kterou nelze přesněji určit. Štít je obklopen poměrně neuměle ztvárněnými fafrnochy.
Nad štítem ční helm s klenotem, jehož kontury rovněž nejsou zcela zřetelné, pravděpodobně
by se však mohlo jednat o orla, popřípadě o orlí křídla.70
Pochybnosti o původu vodoznaku se naskytují i v případě filigránu, který se nachází
na archu papíru, na němž byla sepsána kvitance Eleny Anny Mladotové, rozené Vlšonské,
z roku 1667, jež byla do manuálu vložena zřejmě omylem.71 Filigrán se původně nacházel
ve středu papíru a jeho svislá osa se kryla s linií osnovy. Při zmenšování archu této písemnosti
však došlo k rozstřižení papíru v místě filigránu, čímž byl obraz filigránu znehodnocen.
I přesto lze v konturách jeho tvaru rozeznat podobu dvojhlavého orla se srdcovitým štítem
na prsou, který byl zřejmě umístěn na štítu ozdobeném korunou. Vzhledem k tomu, že detaily
nejsou jasně identifikovatelné, není bohužel možné provenienci filigránu s přesností určit.
Tématika dvouhlavého orla byla totiž u filigránů 17. století poměrně rozšířená.72 Filigrán
z kvitance Eleny Anny Mladotové se nejvíce připodobňuje obrazu filigránu papírny
benešovské, která v polovině 17. století používala vodoznak v podobě dvouhlavého orla
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SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 45. Do manuálu dodatečně vevázaná přísaha Vavřince
Holíka byla sepsána na dvojarchu, přičemž filigrán se nalézá na druhém listu nepopsaného a dokonce ani
nefoliovaného listu tohoto dvojarchu.
70
Ve snaze identifikovat alespoň původ erbu zobrazeného ve filigránu byly prostudovány četné heraldické atlasy
i příručky (viz soupis použité literatury), bohužel však bez úspěchu. Jako nejpodobnější znak se jevil erb
pánů z Koldic (J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, Bd. 4, Abt. 9. Der Böhmische Adel,
beab. von Rudolf Johann Meraviglia, Nürnberg 1886, S. 232, Taf. 102.), ovšem heraldickou figuru tohoto erbu
(jednoocasého lva ve skoku) nebylo možné s neurčitou podobou figury ze znaku znázorněného v tomto filigránu
jednoznačně ztotožnit.
71
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. č. 179. O této kvitanci podrobněji v podkapitole
2.3.5 Rukopisy vevázaných missivů.
72
Znázornění dvouhlavého orla je v 17. století doloženo u filigránů papírny v Benešově, Dubí, Frýdlantu,
Hamru, Mimoni, Praze či v Ústí nad Labem (více viz F. Zuman, České filigrány XVII. století, s. 442-463.;
týž, České filigrány XVII. století II, s. 268-270.) a také v některých papírnám moravských. Briquet dokládá
filigrán ve tvaru dvouhlavého orla ke konci 16. století i v papírnách v Brně a Olomouci. (Ch. M. Briquet, Les
filigranes I, p. 34-35.)
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někdy se srdcovitým štítem s písmenem „B“ na prsou, který mohl, ale nemusel být umístěn
na korunovaném štítu.73
Posledním typem vodoznaku vyskytujícím se v rychtářských manuálech je filigrán
znázorňující volskou hlavu s hadem. Tento filigrán se nalézá na listu papíru obsahujícím
nedatované záznamy výpovědí několika lidí v záležitosti sporu o lovení ryb v řece Metuji,
který byl do manuálu rovněž vložen omylem.74 Tento filigrán je umístěn na střed archu
papíru, přičemž jeho svislá osa je rovnoběžná s linií osnovy. Obraz filigránu se nachází mezi
dvěma liniemi osnovy, pouze uši a rohy volské hlavy přesahují do sousedních polí. Při pátrání
po totožném typu filigránu byl v katalogu Gerharda Piccarda v kategorii volských hlav
nalezen pod číslem 324 filigrán tvarově zcela odpovídající vodoznaku z této písemnosti.75
Piccard uvádí, že tento typ filigránu se objevil na písemnostech vydaných v 30. a 40. letech
16. století v Göttingenu a Pardubicích.76 Vzhledem k tomu, že v této době v Pardubicích
papírna ještě neexistovala,77 lze předpokládat, že papír byl do této oblasti importován. Není
tedy vyloučeno, že se papír s touto značkou rozšířil i do dalších oblastí východních Čech.
Bližší souvislosti však ze zjištěných údajů nevyplývají. Pokud by byly aplikovány výsledky
Piccardova bádání na případ této písemnosti, znamenalo by to, že písemnost s výpověďmi
osob v záležitosti sporu o lov ryb v řece Metuji by mohla pocházet z první poloviny
16. století. Tomu však neodpovídá vlastní písmo záznamu, v němž se již výraznější měrou
projevuje pronikání prvků kurentu,78 takže by bylo vhodné dataci tohoto písemného záznamu
položit spíše do poloviny 17. století. Jelikož předpoklad uskladnění papíru po tak dlouhou
dobu je nepravděpodobný, jako jediné řešení pro zjištění původu vodoznaku z této písemnosti
se jeví další prohloubení filigranologického bádání v českém prostředí.

73

F. Zuman, České filigrány XVII. století, s. 444, tab. CXXXVI, č. 3. Korunované „B“ bylo ovšem většinou
používáno jako protiznačka filigránu.
74
List s filigránem v podobě volské hlavy s hadem byl volně vložen do manuálu se zápisy z let 1603-1632 a je
označen jako List č. 8. Tato foliace však s číslováním listů manuálu nijak nesouvisí.
75
G. Piccard, Die Ochsenkopf-Wasserzeichen. Tl. 3, Stuttgart 1966, S. 786, N. 324.
76
Idem, Die Ochsenkopf-Wasserzeichen. Tl. 1, Stuttgart 1966, S. 243, N. 324.
77
Srv. F. Zuman, České filigrány XVII. století, s. 454-455.
78
Pronikání vlivu kurentu se projevuje především v důsledném zdvojování dříků litery „r“ a „R“ při základní
lince a ve tvaru litery „k“.
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2.2 Zápisy rychtářských manuálů
2.2.1 Jazyk
Přestože město Náchod leželo na zemské hranici při důležité cestě vedoucí z Čech
do Kladska a Slezska, ve složení jeho obyvatelstva se to příliš neprojevovalo. Náchod patřil
mezi města s ryze českým, navíc evangelickým obyvatelstvem, početnější byla pouze
židovská komunita, která se rozrostla zvláště v 16. století.1 Také jména radních osob
naznačují, že představitelé města, tedy nejváženější složka městských obyvatel, byli Češi
a Čechy byli i erbovní měšťané, třebaže si přisvojovali německé predikáty.2 Jazyková bariéra
nevznikala ani při komunikaci s vrchností, neboť panství Náchod patřilo až do roku 1634
české vrchnosti, která zaměstnávala česky mluvící úředníky. Z těchto důvodů je naprosto
přirozené, že zápisy obou popisovaných rychtářských manuálů jsou psány až na tři výjimky
česky.
Jeden ze zápisů učiněných do rychtářského manuálu v německém jazyce pochází z roku
1608 a dokládá uzavření přátelské smlouvy mezi Janem Holým Kosteleckým a vojákem
Kryštofem Langerem.3 Proč byl zápis napsán v němčině a kdo byl jeho autorem, nelze
bohužel s určitostí stanovit. Je však možné předpokládat, že cizojazyčný záznam
do městských knih byl učiněn proto, že jedna ze stran vstupujících do řízení před právem
rychtářským (v tomto případě Kryštof Langer) byla německy mluvící.4 Druhý cizojazyčný
text rychtářských manuálů představuje do manuálu dodatečně vevázaný missiv, doručený
náchodskému rychtáři v roce 1630, v němž David Hieberr, měšťan a pekař z města Kasselu,
žádal o odložení splátky dluhu ve výši 10 kop, kterým byl povinen paní Špátové, manželce

1

Po nuceném odchodu židů ze země v roce 1541 a jejich brzkém návratu na základě královského glejtu se mnozí
židé zakoupili a usadili v Náchodě v ulici podél jižních hradeb. V roce 1551 navíc městská rada pověřila žida
Marka výkonem rychtářských pravomocí nad jeho souvěrci. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 79.)
2
Příkladem je rodina Brodských, která přišla do Náchoda v 16. století z Českého Brodu. Její příslušník Jan
Florian byl nobilitační listinou z roku 1612 společně s Jeronýmem Bukovským, regentem smiřických panství,
Václavem Semilským a Adamem Náchodským povýšen do šlechtického stavu a všichni čtyři získali predikát
z Neydorfu, respektive z Neudorfu, dle vesnice Nová Ves nacházející se na černokosteleckém panství.
(O. Turčín, Jeroným Bukovský z Neudorfu, s. 31.) Do šlechtického stavu byl povýšen i náchodský měšťan Jakub
Špáta, úředník a posléze hejtman a regent náchodského panství, který obdržel predikát z Freidenberka, jenž se
objevuje i ve variantách z Freudemberku či Fridenburku. V obou případech však lze předpokládat, že volba
německého predikátu byla spíše módní záležitostí. (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 587-588, 602.)
3
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 89v.
4
Vzhledem k nejasným okolnostem vzniku zápisu lze usuzovat, že tato záležitost řešená před právem
rychtářským mohla mít souvislost s tím, že Jan Holý Kostelecký (po jeho povýšení do šlechtického stavu v roce
1615 Jan Kostelecký ze Sladova) byl hejtmanem žoldáků naverbovaných v náchodském panství roku 1593,
s nimiž posléze odešel bojovat do Uher s Turky. (J.M. Ludvík, Památky, s. 127.)
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Jakuba Špáty, hejtmana náchodského panství.5 Při uvážení původu autora missivu se zdá být
zcela přirozené, že byl tento missiv stylizován v němčině. Jak byla žádost Davida Hieberra
vyřízena, bohužel ze zápisů manuálu nevyplývá. V posledním případě německého záznamu
nacházejícího se v rychtářském manuálu se však jako o zápisu do městských knih hovořit
nedá. Tento německý text se do manuálu dostal očividně omylem tím, že městský písař použil
papír, který byl již částečně popsán. Původně byl totiž tento papírový dvojarch použit
pro stylizaci blíže neidentifikovatelného německého textu (snad missivu), z něhož však bylo
napsáno pouze první slovo úvodního oslovení a podpisová doložka. Původ písemnosti je
poněkud nejasný, z doložky však vyplývá, že jejím autorem měl být Petrus Sebastian
ze Scheibenbergu, mistr hrnčířský[?] v Míšni.6
Pronikání cizích jazyků do městské kanceláře v Náchodě zintenzivnělo až v době
pobělohorské, zvláště pak po roce 1634, kdy se novým majitelem panství stal císařský polní
maršálek toskánského původu Ottavio Piccolomini d'Aragona. Šíření němčiny jako úředního
jazyka po roce 1620 souviselo především s dosazováním cizinců do zemských
i vojenských úřadů, ale také s přejímáním duchovních prebend německými kněžími,
s usazováním cizozemské šlechty na konfiskovaných dominiech a neposledně také
s příchodem německých kolonistů do českých zemí. Vyšší potřeba korespondence
v německém jazyce vedla v roce 1622 představitele města Náchoda k najmutí německého
písaře, jímž se stal Jiřík Glaser (či Glezer).7 Jiřík Glaser však v tomto úřadě dlouho nepobyl,
jelikož již roku 1623 je zmiňován jako úředník panství Homole.8 V následujících letech se
náchodští radní s žádostí o stylizaci i překlady německých písemností obraceli na Davida
Taubice, který působil jako německý písař v Novém Městě nad Metují.9
Po roce 1634 se však pro písemný styk s náchodskou vrchností stala znalost němčiny
nezbytností a s postupem času začaly německé výrazy pronikat i do českých úředních
dokumentů. Téhož roku byl do vrchnostenské kanceláře na náchodském zámku dosazen
německý písař, který v případě potřeby poskytoval své služby i náchodské obci.10 Jazykovou
bariéru v komunikaci s novou vrchností a vrchnostenskými úředníky dokládá list sepsaný
roku 1643 náchodským radním písařem, který byl adresován Janu Albrechtu Dvorskému
do Police a měl následující znění: Vzácné a slovutné poctivosti, pane, vše dobré na Pánu
Bohu Vám přejeme. Dostali jsme od vrchnosti své list v jazyku německém s přípisem od Jeho

5

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 269r,v.
Tamtéž, fol. 197r.
7
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 261.
8
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 254.
9
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 261.
10
Tamtéž, s. 262.
6
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Milosti císaře, jemuž na větším díle osoby spoluradní nic nerozumíme, a ani mezi námi
v sousedství žádné osoby tak v německém jazyku dospělé, aby si na něm záležeti dal, nemáme,
kdo by nám to právě dobře na česko vyložiti uměl a mohl, neboť vysoká němčina jest. Protož
pána za to přátelsky a sousedsky žádáme, že se pán k nám svou volností tak mnoho propůjčiti
a nám ten list a přípis do českého našeho milého jazyka přeložiti ráčí…11
Kromě německého jazyka se však při komunikaci s vrchností uplatnila i znalost latiny
a italštiny, jelikož Ottavio Piccolomini neovládal ani češtinu, ani němčinu. Až do roku 1650
byl Ottavio navíc plně zaneprázdněn vojenskými a diplomatickými aktivitami, proto po dobu
své nepřítomnosti jmenoval zplnomocněným zástupcem ve správě panství svého zpovědníka
italského kněze Paola Orsiniho a velitelem hradu Náchoda ustanovil Domenica
Brunnacciho.12 Pro latinské překlady náchodští radní využívali služby bývalého náchodského
radního písaře Lukáše Šadimského ze Šadimi,13 v letech 1637–1638 byl o tyto služby žádán
dokonce i kantor působící tehdy na náchodské partikulární škole.14 Překlady z italštiny
obstarával náchodský děkan Jan Aquila.15

2.2.2 Datace
Způsob datace jednotlivých písemných záznamů rychtářských manuálů závisel především
na kategorii zápisu a stylu písaře. V zápisech obou manuálů lze nejčastěji zaznamenat
datování pomocí křesťanského kalendáře, datace však mohla být vyjádřena i datováním
průběžným a nezřídka byly oba způsoby aplikovány současně.16 Vklady učiněné
do rychtářských manuálů jsou datací většinou uvozeny, pokud tedy zápis nebyl nadepsán
regestem. Zápisy bývají zakončeny spojením Stalo se léta a dne svrchu psaného, případně
mohly být použity i latinské obraty Actum či Datum ut supra. Oproti tomu žaloby, právní
odpovědi, svědomí, missivy i jiné písemnosti dodané k právu rychtářskému a dodatečně
11

Václav Černý, J.M. Ludvík o tom, jak se do Náchoda drala němčina, Od kladského pomezí 12, 1934-1935,
s. 59.
12
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 95.
13
Na základě údajů purkmistrovských rejstříků je doloženo, že Lukáš Šadimský ze Šadimi v roce 1635
pro náchodskou městskou obec překládal latinsky psaný majestát a potvrzení živností městských od hraběte
Piccolominiho. (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 257.)
14
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 96.
15
Děkan Aquila překládal z italštiny obdarování od gubernátora Paola Orsiniho. (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II,
s. 257.) Jan Aquila byl přijat do úřadu náchodského děkana roku 1635, ovšem tento úřad musel záhy opustit,
jelikož si jej náchodští radní zvolili dle práva získaného od Smiřických, tedy svévolně a bez ohledu na vůli
majitele panství, což jim nebyl Piccolomini ochotný tolerovat. (Tamtéž, s. 169.)
16
Datování pomocí křesťanského kalendáře současně s datováním průběžným bylo standardně používáno
radním písařem Jiříkem Paschalem Úpickým, tento způsob datování však není vyloučen ani u písařů jiných
(o formě datace zápisů jednotlivých písařů podrobněji viz kapitola 3.2 Písaři rychtářských manuálů).
V některých případech však tato dvojitá datace vzájemně nesouhlasí, čímž mohou vznikat pochybnosti o době
vzniku zápisu.
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vložené do vazby manuálu mají specifickou formu, v níž je datace umístěna ve zvláštní
formuli až na konci textu písemnosti.
Při detailním zkoumáním jednotlivých zápisů obou manuálů bylo zjištěno, že stanovená
časová vymezení těchto archivních pramenů zcela neodpovídají zjištěné skutečnosti.
Přesah časového rozpětí rychtářského manuálu se zápisy z let 1603–1632 totiž tvoří
do manuálu dodatečně vlepená kvitance Eleny Anny Mladotové, rozené Vlšonské, z roku
1667.17 Přestože byla tato písemnost do rychtářského manuálu vložena zřejmě omylem, bylo
by vhodné na její výskyt upozornit alespoň zařazením data jejího vzniku do celkového
časového rozpětí knihy ve formě posterior. V případě rychtářského manuálu časově
vymezeného lety 1626–1636 pak došlo k zjevnému přehlédnutí dvou zápisů pocházejících
z roku 1637.18 Horní hranice časového rozpětí tohoto manuálu by však měla být stanovena
rokem 1639, z něhož pochází missiv Jakuba Špáty, hejtmana náchodského panství, odeslaný
náchodskému městskému rychtáři a posléze vevázaný do knihy.19
V souvislosti s vymezením časového rozpětí rychtářských manuálů se naskýtá ještě jiná
otázka, týkající se jejich časového překrývání. Tato otázka má však celkem jednoznačnou
odpověď. Do konečné vazby manuálu obsahujícího starší záznamy byly totiž zahrnuty zápisy
městských písařů pocházející z let 1603–1626, takže přesah tohoto časového rozpětí tvoří
vevázané missivy či jiné ku právu rychtářskému dodané písemnosti. Z hlediska zápisů
učiněných městskými písaři tedy druhý manuál na manuál předchozí časově plynule navazuje.
Drobné nesrovnalosti vznikají pouze u zápisů z roku 1626, neboť přesná časová hranice
nebyla při vazbě manuálů striktně dána.20
Z průzkumu četnosti zápisů zhotovených v jednotlivých letech pak vyplývá, že množství
zápisů ve 20. letech 17. století oproti předchozímu i pozdějšímu období výrazně klesá,
přičemž tato sestupná tendence je nejmarkantnější v letech 1626–1629. Zda byl tento jev
způsoben menší aktivitou městských písařů, či zda došlo ke ztrátě písemného materiálu již

17

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 179r,v.
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 63v, 64r.
19
Tamtéž, fol. 59a (63a) r,v. Missiv Jakuba Špáty byl přeložen a zasunut do vazby knihy mezi listy tak, že půlka
tohoto missivu se nalézá mezi fol. 59 a 60 a druhá polovina listu mezi fol. 63 a 64. Při moderní foliaci knihy
došlo k očíslování obou těchto polovin listu, a to jako folia č. 59a a 63a. Některá slova v textu tohoto missivu,
zvláště pak u hřbetu knihy, jsou špatně čitelná.
20
Z tohoto důvodu je tedy možné v rychtářském manuálu se záznamy z let 1603-1632 nalézt zápis ze 7. srpna
1626, zatímco nejstarší zápis rychtářského manuálu se zápisy z let 1626-1639 pochází z 3. ledna 1626. To také
vysvětluje, proč se v titulu mladšího manuálu mohlo objevit datum uvádějící, že manuál byl založen dne
14. října 1626, ačkoli jeho první záznam je o deset měsíců starší.
18
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před vazbou manuálů (o tak výrazném snížení počtu přestupků proti městskému pořádku
v daném období se snad uvažovat ani nedá), lze dnes již jen těžko posoudit.21

2.2.3 Typologie
Kategorie písemností z hlediska diplomatiky
Díky vevazování různých písemností doručených k rychtářskému úřadu se v rychtářských
manuálech z hlediska diplomatiky vyskytuje hned několik kategorií. Na prvním místě je
přirozeně nutné zmínit vlastní zápisy městských knih, které jsou primární diplomatickou
kategorií těchto archivních pramenů. Zápisy rychtářských manuálů mívají zcela běžnou
formu, s jakou se lze setkat i v jiných knihách městské správy. Většinou jsou uvozeny datací,
po níž následuje vlastní vylíčení záležitosti, která se stala předmětem řízení před právem
rychtářských. Takové zápisy bývají často nadepisovány regestem či nadpisem. Tomuto typu
zápisů se však poněkud vymykají případy, v nichž docházelo až k protokolárnímu
zaznamenávání přelíčení před rychtářským právem.22 V manuálech se nepříliš početně
objevují také mřežované zápisy,23 jež mohou znamenat, že spor či dluh, který se stal
předmětem zápisu, byl urovnán či zaplacen. Někdy však škrtnutí zápisu spíše znamenalo, že
šlo o chybně učiněný záznam.
Za zápisy městských knih lze považovat i opisy písemností spadajících do jiné
diplomatické kategorie, které byly do rychtářských manuálů vepsány pro zachování jejich
dokumentární hodnoty v souvislosti s konkrétním přestupkem řešeným před právem
rychtářským. Z tohoto důvodu byly do manuálu zaznamenány opisy několika missivů
odeslaných jménem rychtáře představitelům městské správy sousedních měst.24 Dále je

21

Pro úplnou představu o četnosti písemných záznamů byla do kapitoly 4. Statistické zhodnocení zařazena
tabulka obsahující konkrétní údaje o množství zápisů učiněných do rychtářských manuálů v jednotlivých letech
sledovaného období.
22
Tento jev je velmi často ovlivňován písařským stylem jednotlivých písařů, či závažností projednávaného
přestupku. O stylech písařů rychtářských manuálů více viz kapitola 2.3 Písaři rychtářských manuálů.
23
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 6r, 9v, 12v, 13v, 69r, 52v, 79v, 141r, 154r.; SOkA
Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 9v, 56v.
24
Jedná se o opis missivu rychtáře Jana Šišky z roku 1606 adresovaného Jiříku Kvekovi z Dobré Mysli,
úředníku panství broumovského a polického (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 37r.),
či o opis missivu rychtáře Mikuláše Kdulíka z roku 1607, určeného purkmistru a radě města Broumova
(Tamtéž, fol. 51r,v.). Do manuálu bylo opsáno rovněž znění dvou missivů rychtáře Jana Vydry z roku 1615,
jejichž originály byly odeslány purkmistrovi a radě města Jaroměře (Tamtéž, fol. 174v, 175r.) a opis missivu
rychtáře Martina Jedličky zřejmě z roku 1631, který byl vyhotoven dokonce ve dvojím podání. (SOkA Náchod,
AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 62v.)
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možné se zde setkat s opisem rychtářovy relace určené purkmistru a radě města Náchoda25
či s opisy apelací purkmistrem a radou města Náchoda vyřízených.26 Výjimečný je výskyt
opisů dvou výpisů z práva,27 jejichž znění bylo stylizováno jménem rychtáře a nasvědčuje
tomu, že originály byly zpečetěny rychtářskou pečetí, takže byly úředně ověřenou listinou,
kterou jejich příjemci mohli využít v případě dalšího důkazního řízení. V manuálu se
nacházejí také opisy písemností k rychtářskému právu doručených, jejichž originály, které
sloužily jako předlohy, byly do manuálu současně přivázány.28
Zvláštní postavení mezi zápisy rychtářských manuálů má záznam o stvrzení rukojemství
za Jonáše Houka, rychtáře z Německé Čermné, který pronajal kovárnu v Německé Čermné
Jiříku Hýřovi, obviněnému z krádeže v domě Albrechta Kapříka Lesonického z Lesonic
ve Starém Městě Náchodě. Tato písemnost formou připomíná spíše pamětní záznam, byla
však napsána rukou Jiříka Nachwichta, jednoho z čermenských sousedů, a zřejmě osobně
doručena k právu rychtářskému v městě Náchodě, kde byla posléze vevázána do rychtářského
manuálu.29 Za zmínku stojí také zápis učiněný rychtářem Václavem Klankou v roce 1614,
jenž je nadepsán jako Nota.30 Obsah tohoto zápisu totiž s takto označovanou diplomatickou
kategorií nemá nic společného, neboť se jedná o pouhý záznam splacení dluhu, které si
vyžadovalo právního podložení.
Druhou nejčastěji se vyskytující kategorií jsou do manuálů dodatečně vevázané missivy,
jež byly adresovány náchodskému městskému a později i vrchnostenskému rychtáři.31 Tyto
missivy byly ve většině případů stylizovány úředníky jiných měst či panství v záležitostech
osob spadajících pod jejich správu. Zvláštní skupinu tvoří missivy vrchnostenských úředníků
panství Náchod, jimiž bylo často zasahováno do rychtářových pravomocí, takže by je bylo
25

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 194v. Stylizátorem i autorem opisu této relace z roku
1616 byl Václav Horák Vrchovský. Její obsah se týkal práva obstavného, které dal urozený pan Jan starší
Kostelecký ze Sladova, měštěnín města Náchoda, na Petra N.[sic], tovaryše kožešnického, s požadavkem sročení
před purkmistrem a radou města Náchoda.
26
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 33r,v, 149v-150r, 186v-187r. O těchto apelacích
podrobněji pasáž Kategorie písemností z hlediska městského práva.
27
Jedná se o výpis pro Martina Mencla ze vsi Debrné příslušící k trutnovskému špitálu, učiněný v roce 1624
v záležitosti prodeje kradené klisny na jarmarku v městě Náchodě. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835,
kn.č. 34, fol. 242r.) Druhý případ výpisu z práva pochází z roku 1625 a týká se splacení dluhu Jiříkem Kellerem
za Daniela Beslera z Broumova, pro nějž byl obeslán od Arnošta Bobiše z Náchoda. (Tamtéž, fol. 261v.)
28
V této souvislosti je možné zmínit například opis stavuňku Arnošta Bobiše, souseda v městě Náchodě,
na Jiříka Kellera z města Broumova z roku 1625 (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34,
fol. 256r,v, 260r,v.) či opis supliky Vavřince Holíka z přelomu roku 1630 a 1631 (SOkA Náchod, AM Náchod,
inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 17v, 18r.). Dle vevázané předlohy vrchnostenského úředníka Jakuba Špáty byl pořízen
zápis také na Jiříka Kropáčka ze vsi Bystré z roku 1631 (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34,
fol. 23v, 24r.).
29
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 11r,v.
30
Tamtéž, fol. 139v.
31
O jednotlivých missivech podrobněji podkapitola 2.3.5 Rukopisy vevázaných missivů. V podkapitole
4.1.2 Statistické zhodnocení – Vevázané missivy je navíc připojena tabulka obsahující konkrétní číselné údaje
o missivech vevázaných do rychtářských manuálů za jednotlivé roky.
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možné považovat spíše za nařízení.32 Do této kategorie by bylo možné zařadit také supliky,
které byly určeny jak městským úředníkům,33 tak původcům řízení před právem
rychtářským.34
Kromě missivů byly do rychtářských manuálů vevázány ještě některé další písemnosti.
Předně je třeba zmínit list vystavený purkmistrem a radou města Police v roce 1625, jímž bylo
vydáno úřední ověření hodnověrnosti svědectví, jež učinil Vavřinec Maryško ve věci dluhu
Jiříka, sluhy rychtářského v městě Náchodě, Kateřině Špeldové, sousedce v městě Polici.35
Z hlediska diplomatiky lze v tomto případě hovořit o listině, neboť se jedná o písemnost
s právní průkazností, která navíc i po formální stránce vykazuje znaky této diplomatické
kategorie.36 Zvláštní pozornost je třeba věnovat také do manuálu vevázané řezané ceduli
z roku 1624, jež nasvědčuje tomu, že městští písaři mohli zároveň plnit funkci notářů.37 Jak
z vlastního obsahu písemnosti vyplývá, tato řezaná cedule byla sepsána rukou radního písaře
Václava Nymburského ve dvou exemplářích, z nichž jeden byl po odstřižení uložen v městské
kanceláři a posléze vevázán do rychtářského manuálu.38 Důvod jejího vevázání do této
městské knihy zřejmě spočíval v tom, že písemnost obsahovala zaručení se Mikuláše Korda
a Jana Lukáška Rtyňského, sousedů v městě Náchodě, za Jakuba Šlechtu, obyvatele města
Náchoda, který měl dluh ve výši 12 kop míšeňských vůči Václavu Horákovi Vrchovskému.
Pod text řezané cedule byl rukou rychtáře Tobiáše Úpického dodatečně učiněn nedatovaný
přípisek, dokládající, že dluh byl splacen a osoby zaručené za Jakuba Šlechtu byly
z rukojemství propuštěny.

32

Vrchnostenští úředníci svými listy zasahovali většinou do trestněprávních či soukromoprávních záležitostí
osob spadajících do správy jiné vrchnosti, nařizovali vzetí do vězení, nebo naopak z pozice městské správě
nadřízené instituce povolovali k propouštění z vězení.
33
Jedná se o supliku Vavřince Holíka, biřice, pohodného a posla právního v městě Náchodě, adresovanou
městskému rychtáři, v níž prosil o propuštění z vězení, kam byl uvržen pro útěk dvou vězňů z náchodské šatlavy.
(SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 17r,v.)
34
V jednom případě se jedná o písemnou prosbu Doroty Šubířky z roku 1625 určenou Kašparu Houffmanovi,
či Hoffmanovi, o odložení termínu splátky dluhu. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34,
fol. 264r,v.) Druhou suplikou, pocházející zřejmě z roku 1609, prosil Jan Bíl svého věřitele Jakuba Bernarta
Břežanského o svolení s jeho propuštěním z vězení. (Tamtéž, fol. 91r,v.)
35
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 259r,v.
36
Forma této listiny je přirozeně velmi zjednodušená. Úvodní část, již by snad bylo možné označit za protokol,
obsahuje krátkou intitulaci a inskripci, která je velmi obecná a přichází až po promulgaci: My, purkmistr a rada
města Police, známo činíme tímto listem otevřeným tu, kdež náleží… Poté následuje vlastní text listiny s velmi
stručnou narací a dispozicí, k nimž je připojena koroborace ve znění …Tomu na svědomí pečetí naší městskou
menší vpečetili… Následuje datace v podobě …Datum v městě Polici v sobotu po neděli Misericordia, to jest
19. dne Aprilis léta Páně 1625. (Citovaný text listiny byl transkribován dle zásad pro vydávání novověkých
historických pramenů stanovených Ivanem Šťovíčkem a kolektivem autorů. Viz přiložený soupis pramenů
a literatury.) Vosk přitištěné městské pečeti je však v současnosti již zcela vydrolen.
37
O veřejných notářích Ivan Hlaváček, Veřejný notariát. In: Česká diplomatika do roku 1848, Praha 1984,
s. 187-189. či Josef Nuhlíček, Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských, Praha 1940.
O notariátu v pozdním středověku a novověku Christian Neschwara, Geschichte des österreichischen Notariats,
Bd. 1. Vom Spätmittelalter bis zum Erlass der Notariatsordnung 1850, Wien 1996. a další.
38
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 258r,v.
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Do kategorie písemností aktového charakteru lze zařadit do manuálů dodatečně vevázané
písemné žaloby, právní odpovědi či průvody39 a také záznam svědomí z roku 1632, jež bylo
sepsáno rukou radního písaře Jiříka Paschala Úpického na zvláštním dvojlistu, který byl
posléze vevázán do rychtářského manuálu.40 Na tomto dvojlistu jsou totiž patrné sklady
po složení a zapečetění menší pečetí města Náchoda, přičemž na reversní straně jednoho
z jeho listů se nachází dokonce regest písemnosti. Jiným typem aktového materiálu je
kvitance Eleny Anny Mladotové, rozené Vlšonské, z roku 1667,41 která však byla do manuálu
vlepena zřejmě omylem.
Kategorie písemností z hlediska městského práva
Jednotlivé kategorie právních zápisů zaznamenané v rychtářských manuálech přirozeně
vyplývají z užívání městského práva v praxi. Ve velmi hrubých obrysech by se daly členit
na spory, smlouvy, přestupky proti městskému pořádku a delikty spadající do hrdelní
jurisdikce, v jejichž případě však rychtář vystupoval pouze jako výkonný orgán rozsudků
konšelského soudu či nařízení vrchnosti. Způsoby zaznamenávání právních úkonů
do rychtářských manuálů se výrazně odlišují. Podstatnou roli zde hraje nejen styl písaře, ale
i závažnost přestupku či komplikovanost projednávaného sporu. Některá soudní sepření jsou
dokonce až protokolárně zachycena,42 jiné zápisy mají formu pouze stručných informativních
záznamů.43
Z hlediska procesního řízení v civilní sporné jurisdikci lze učiněné záznamy rozdělit
zhruba do těchto kategorií: obsílka, stavuňk,44 žaloby, právní odpovědi, průvody (svědomí

39

O žalobách, právních odpovědích a průvodech dodaných k právu rychtářskému v písemné podobě podrobněji
v podkapitole 2.3.4 Rukopisy žalob, právních odpovědí a průvodů. V podkapitole 4.1.2 Statistické zhodnocení –
Vevázané missivy je navíc připojena tabulka obsahující konkrétní číselné údaje o těchto do rychtářských manuálů
vevázaných písemnostech za jednotlivé roky.
40
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 265r,v, 273r,v. Při vazbě manuálu bylo do tohoto
dvojlistu vloženo několik dalších písemností, což se projevuje velkým odstupem čísel folií obou listů.
41
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. č. 179r,v.
42
S protokolárním zachycením řízení před právem rychtářským se lze setkat v zápisech radního písaře Severina
Boka a Lukáše Šadimského ze Šadimi či v zápisech psaných rukou Václavy Klanky a Václava Horáka
Vrchovského.
43
V některých případech se o záležitosti řešené před právem rychtářským dovídáme pouze ze sekundárních
zdrojů, příkladně z missivů vevázaných do rychtářského manuálu po roce 1626 aj.
44
Stavuňky či též obstavuňky neboli založení práva exekutorního je typ právního řízení, při němž byly soudně
vymáhány nesplacené dluhy. Zvláštní kategorii exekutorního práva tvoří tzv. přípovědi, jež byly Koldínovým
zákoníkem klasifikovány jako uspokojování věřitelů z pozůstalosti dlužníka. Rychtář měl v těchto sporných
záležitostech pravomoc výkonné složky, která zajišťovala dopomožení k právu. O stavuňcích podrobněji
městská práva L XVII až L XXXII (J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 294-298.) a Obnovené zřízení zemské
H VII (Hermenegild Jireček (ed.), Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království Českého, Praha 1888,
s. 304-307.); o přípovědích městská práva G XXIV až G XXXIV (J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 209-215.).
Této problematice se podrobněji věnuje také článek Jiřího Klaboucha, K dějinám obstavování a přípovědí,
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a převedení), nálezy, dictum čili výpovědi právní a apelace. Vedle těchto kategorií se
v záznamech sporných věcí objevují také různé přípisky městských písařů informující
nejčastěji o odkladech k právním průvodům, o vydávání výpisů, o rukojemství,45 hojemství,46
případně o zdvižení pře47 či upuštění od práva48 a podobně. Nejvariabilnější způsob vkladů
lze zaznamenat u žalob, právních odpovědí a průvodů. Ty mohly být k právu podány buď
ústně, nebo písemně.49 V případě ústního podání bylo jejich znění do manuálu zapisováno
radním, popřípadě pomocným písařem (respektive rychtářem), jenž mohl zachovat oficiální
formu tohoto právního dokumentu se všemi formulemi, nebo jej mohl výrazně zestručnit
či jinak stylisticky upravit. Žaloby i odpovědi dodané k právu rychtářskému v písemné
podobě však oficiální formu těchto písemností striktně dodržovaly, čímž tvoří vedle
vevázaných missivů další specifickou skupinu písemných záznamů rychtářských manuálů.50
Zvláštním typem záznamů jsou také výše zmiňované právní průvody, jimiž byla dokládána
oprávněnost tvrzení, které mohl předkládat nejen obviněný (jinak odpůrce), ale i sám žalobce
(tedy původce sporu). Právní průvody byly prováděny nejčastěji skrze svědky, objevují se
však i odkazy na předchozí průvody, listiny či zápisy městských knih.51 Převedení je pak
pojem značící vyjádření původce či odpůrce ke skutečnostem vysloveným při přelíčení před
právem rychtářským.
Jestliže je možné se ve výše uvedených typech záznamů setkat s rukopisy písařů, kteří
nemuseli být s městskou kanceláří nijak spojeni, v následujících typech záznamů je účast
jiných než městských písařů již zcela vyloučena. Jedná se totiž o zápisy výsledného
rozhodnutí rychtáře, označené jako nálezy a dictum52 a o záznamy rozhodnutí odvolací
Sborník historický 1961, s. 197-233. či studie Františka Čády, K osobní exekuci podle českého práva zemského I,
Praha 1920.
45
Osoby, které vstupovaly do sporu jako rukojmí, se zaručovaly za dodržování soudních postupů (zaplacení
taxy, dostavení se k soudnímu stání apod.) či rozsudků a podmínek udělených milostí.
46
Hojemství je právní pojem označující čas, který byl odpůrci, případně i původci dán na rozmyšlenou, zda
přijme, či nepřijme před soudem vyslovené žaloby a rozsudky.
47
Ke zdvižení, respektive zrušení pří docházelo v případě nesplnění nebo nedodržení podmínek pro vedení
právního řízení. O zdvižení pří a žalob městská práva B XIV až B XXII (J. Jireček (ed.), Práva městská,
s. 46-47.).
48
K upuštění od práva docházelo většinou v případě, kdy se jedna ze sporných stran třikrát po sobě
bez vysvětlení nedostavila k soudnímu stání. Někdy je tento právní akt nazýván také jako stanné právo.
49
J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 29-30. O žalobách a odpovídání na žaloby městská práva B IX až B XIII
(Tamtéž, s. 43-45.).
50
Zvláštním případem je stížnost Tobiáše Úpického z roku 1623, kterou podal na Václava Nymburského
pro jeho způsob chování. Svojí stylizací se totiž tato žaloba připodobňuje spíše missivu. (SOkA Náchod,
AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 225r,v.) O formě žalob, právních odpovědí a svědomí dodaných k právu
rychtářskému v písemné podobě více viz podkapitola 2.3.4 Rukopisy žalob, právních odpovědí a průvodů.
V podkapitole 4.1.2 Statistické zhodnocení – Vevázané missivy je navíc připojena tabulka obsahující konkrétní
číselné údaje o písemně i ústně podaných žalobách, právních odpovědích i průvodech za jednotlivé roky.
51
O průvodech městská práva B XXXVI až B XXXIX (J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 54-56.), o svědcích
a svědomích městská práva B XL až B LXXXIV (Tamtéž, s. 57-79.).
52
Ortely, nálezy, výpovědi a rozsudky jsou popsány v městských právech B LXXXVI až C III (J. Jireček (ed.),
Práva městská, s. 81-87.).
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instance, tedy o apelace.53 Dictum čili výpověď právní je označení používané pro konečný
rozsudek rychtářského soudu, kdy byla jedna strana odsouzena, případně osvobozena.
Rozsudky byly stanovovány na základě psaného práva, což v praxi znamenalo, že se
rozhodnutí soudu přidržovalo rozsudků učiněných v obdobných předchozích sporech. Pokud
však podobný rozsudek nebyl dohledán, bylo rozhodnutí soudu do knih zapsáno jako nález,
tedy právo nově nalezené. Při řízení před právem rychtářským však mohlo dojít také k dohodě
sporných stran, která pak byla do knih zaznamenána jako přátelské porovnání. Odvolání proti
rozhodnutí rychtáře bylo v první fázi činěno k purkmistrovi a radě města Náchoda, v druhé
fázi k vrchnosti a posléze k apelačnímu soudu v Praze. Výsledek odvolání k purkmistrovi
a radě města Náchoda lze v rychtářských manuálech zaznamenat celkem ve třech případech,54
přičemž v jednom z nich byla sporná záležitost postoupena dokonce až k vrchnosti.55
Rozhodnutí apelační instance byla do manuálu zanesena v opisu. Záznam apelace byl uvozen
výrazným nadpisem, pod nějž byl písařem doslovně opsán obsah písemnosti odeslané
purkmistrem a radou města Náchoda k právu rychtářskému, a to i s jejím titulem.56
Vedle kategorií procesního řízení se v manuálech nejčastěji objevují smlouvy,57 z nich pak
především smlouvy ubrmanské (jinak též smlouvy přátelské či přátelská porovnání) jako typ
soudního i mimosoudní smírčího vyrovnáního a smlouvy o dluh spadající do majetkoprávní
oblasti nesporného soudnictví. Velmi specifickým typem smlouvy je smlouva o vraždu, která

53

O apelacích městská práva C IV až C XIII (J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 87-91.).
Jedná se o potvrzení rozsudku rychtáře ve sporu Kateřiny, manželky Václava Čápa, a Anny, manželky
Matouše Patrny, o dluh 4 kop míšeňských, který probíhal v letech 1605–1606. (SOkA Náchod, AM Náchod,
inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 30r-34v, žaloba a odpověď nefol.). Průběh sporu byl do rychtářského manuálu
zaznamenán radním písařem Severinem Bokem, rozhodnutí odvolací instance však do knih zanesl již radní písař
Lukáš Šadimský ze Šadimi. Narozdíl od dalších dvou apelací jej označil jako konfirmaci a text zápisu nadepsal
regestem psaným českou novogotickou kurzívou. Po regestu následuje doslovné citování rozhodnutí purkmistra
a městské rady obdobně jako v dalších dvou případech apelace. Rozhodnutí rychtáře bylo potvrzeno také
v případě apelace k purkmistrovi a městské radě ve sporné záležitosti Jiříka Fibigera a Jiříka Bryknera, trubače,
jehož Jiřík Fibiger obvinil z dluhu 5 kop míšeňských a 12 grošů bílých. Spor proběhl v roce 1614 a do manuálu
jej zaznamenal stávající městský rychtář Václav Klanka. (Tamtéž, fol. 147r-148r, 149v-150r.) V případě sporu
Jana Helmana ze vsi Slané s Annou, manželkou Jiříka Luchy z městečka Skalice, o dluh 6 kop míšeňských
a 24 grošů bílých, který se táhl v letech 1617–1619, byl však rozsudek rychtáře rozhodnutím odvolací instance
pozměněn. Záznam sporu i s rozhodnutím purkmistra a městské rady byl do rychtářského manuálu proveden
rychtářem Václavem Horákem Vrchovským. (Tamtéž, fol. 184r-187r.)
55
K postoupení sporné záležitosti k vrchnosti došlo v případě sporu Kateřiny, manželky Václava Čápa, a Anny,
manželky Matouše Patrny.
56
Titul byl předřazen opisu vlastního znění usnesení purkmistra a městské rady a měl tuto podobu: Titul.
Ku právu rychtářskému města Náchoda k dodání, mezi [jméno původce] z jedné a [jméno odpůrce] z strany
druhé, aby v jich přítomnosti otevříno a vyhlášeno bylo… (drobné odlišnosti lze zaznamenat pouze u zápisu
Lukáše Šadimského, viz poznámka č. 50). Znění usnesení apelační instance bylo uvezeno intitulací Purkmistr
a rada města Náchoda, v závěru se nachází datovací formule s oznámením, že se usnesení stalo ...v plné radě
na rathauze v městě Náchodě. (Citované úryvky byly transkribovány dle zásad pro vydávání novověkých
historických pramenů stanovených Ivanem Šťovíčkem a kolektivem autorů. Viz přiložený soupis pramenů
a literatury.)
57
O smlouvách hovoří městská práva C XXVI až C XXXII (J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 97-99.).
54
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se však v rychtářském manuálu objevuje pouze ojediněle.58 Tři starší smlouvy tohoto typu
pocházející z let 1545, 1552 a 1564 totiž byly zaznamenávány do knih koupí, prodejů
a smluv.59 Smlouvy o vraždu vznikaly zřejmě na základě městského práva N XLII, v němž
bylo právně zakotveno, že …skutek vraždy, jestli by se vykonal od které osoby z stavu
městského nad člověkem sedlským, nevinně a bez slušné a hodné příčiny, tehdy ten za pokutu
pánu zabitého tři sta kop grošův českých dáti povinen bude. A ten pán má z té pokuty dětem,
manželce aneb nejbližším přátelům dva díly vydati a sobě třetího zanechati…60 Ve smlouvě
o vraždu zaznamenané v rychtářském manuálu však bylo sjednáno zaplacení částky ve výši
pouhých sto patnácti kop míšeňských, které byly odevzdány pozůstalým. O pokutě
do vrchnostenské komory se v této souvislosti nehovořilo. Z vlastního záznamu však vyplývá,
že smlouvu musel schválit vrchnostenský úředník, jímž byl v tomto případě Jakub Špáta.61
Kromě výše uvedených typů smluv se mezi zápisy rychtářských manuálů nacházejí také
záznamy kupních smluv, v nichž jsou poznamenány termíny splátek a stvrzeny přípovědi
jejich platby.62 Vepsání smlouvy do manuálu bylo jednorázovým a konečným právním
úkonem, proti němuž nebylo možné se odvolat, ani ho rušit.
Kategorie záznamů vyplývající z procesního řízení civilní sporné jurisdikce a smlouvy
tvoří podstatnou část zápisů rychtářských manuálů. Kromě těchto kategorií se v manuálech
nalézají

také

samostatně

stavěné

písemné

vklady o

rukojemství,

plnomocenství

či o propuštění z vězení osob omilostněných v inkvizičních procesech, které nemají návaznost
na záznamy z předchozího akuzačního či inkvizičního řízení. Zřídka se lze v rychtářských
manuálech setkat s přísahami a ojediněle také s dobrovolnou přípovědí, jež se svým obsah
ostatním zápisům manuálů poněkud vymyká.63 Někdy však mohou být zápisy nejrůznějšího
obsahu označeny jednoduše jen jako paměť či zápis na paměť. Zvláštním případem je
do manuálu volně vložený list nadepsaný jako Paměť o vodu dřevíčskou s opatem, který
58

Smlouva o vraždu zaznamenaná do rychtářského manuálu byla uzavřena v roce 1622 mezi Evou Ryvolovou,
vdovou pozůstalou po zabitém Janu Ryvolovi ze vsi Chlistova, Mikulášem Ryvolou, vlastním synem zabitého,
a Jakubem Matoušů, manželem Doroty, dcery zabitého, z jedné a vrahem Adamem Maršíkem ze vsi Chlistova
ze strany druhé. Touto smlouvou se Adam Maršík zavázal zaplatit poškozeným 115 kop míšeňských v několika
splátkových termínech. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 224r,v.)
59
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I., s. 261-267. Tento fakt podporuje domněnku, že rychtářské manuály jako typ
městských knih byly založeny skutečně až v roce 1603.
60
J. Jireček (ed.), Práva městská, s. 329.
61
O osobě Jakuba Špáty podrobněji v podkapitole 2.3.5 Rukopisy vevázaných missivů.
62
V jednom případě se jedná o kupní smlouvu o klisnu mezi Jiříkem Farářem z Malého Poříčí jako prodávajícím
a Jiříkem Burdychem z Náchoda jako kupujícím z roku 1614. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34,
fol. 142v.) V druhém případě jde o koupi koně Mikulášem Kubíčků z Lipího od Petra Píče, posla právního
a pohodného v Náchodě, z téhož roku. (Tamtéž, fol. 154v.)
63
Zápis pochází z roku 1618 a jeho nadpis má ve svém celém znění podobu Dobrovolná přípověď dluh činí.
V obsahu zápisu je zaznamenáno, že Zuzana, vdova pozůstalá po Janu Klamentovi, v případě své smrti poroučí
Štěpánu Hašovi, jinak Kanysovi, 5 kop míšeňských za služby prokázané jí i jejímu zemřelému manželovi.
(SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 197v.) U tohoto typu zápisu lze předpokládat návaznost
na kategorii právního úkonu, který Koldínův zákoník označuje jako přípověď (viz poznámka č. 44).
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obsahuje nedatované výpovědi několika osob v záležitosti sporu o lovení ryb v řece Metuji.64
Tato písemnost však byla do manuálu vložena, aniž by měla jakoukoli bližší souvislost
s obsahem zápisů rychtářského manuálu.

2.2.4 Koncepty
Na otázku, zda byly vklady do rychtářských manuálů vyhotovovány na základě konceptů,
či zda se jedná o přímé zápisy do složek, jež se posléze staly součástí rychtářských manuálů,
se zdá být celkem jednoznačná odpověď – obě varianty byly možné. Zůstanou-li opomenuty
záznamy dodané k rychtářskému právu v písemné podobě, jejichž vznik obvykle nebyl úzce
navázán na městskou kancelář,65 stále zbývá dostatečné množství zápisů ke komparaci.
K těmto účelům jsou nejlépe využitelné rukopisy písařů, kteří zapisovali při rychtářském
soudu dlouhodoběji. V tomto ohledu jsou nejpřínosnějšími vklady radního písaře Lukáše
Šadimského ze Šadimy.66 Lukáš Šadimský byl velmi vzdělaným písařem s velice úhledným
písmem a výtvarným citem, jenž se projevoval především ve ztvárnění ozdobných nadpisů.
Zápisy učiněné do manuálů jeho rukou však vykazují mnoho stupňů úhlednosti. Na jednu
stranu lze pozorovat velice úhledné, pečlivě provedené písmo s četnými ozdobnými prvky,
na druhé straně však lze v manuálech zaznamenat záznamy psané velmi zběžným,
neúhledným a někdy i hůře čitelným písmem plným škrtů a případně i vsuvek a odkazů
na návaznost textu. Tyto indicie nasvědčují tomu, že některé zápisy byly skutečně
vyhotovovány na základě konceptů sestavených zřejmě v průběhu řízení před právem
rychtářským, zatímco jiné s největší pravděpodobností vznikaly přímo na místě jednání.
V mnohých případech však zajisté záleželo na písařských schopnostech a pracovní vytíženosti
zapisujícího. Přímé doklady o vyhotovování záznamů na základě konceptů pak poskytuje
několik zápisů radního písaře Jiříka Paschala Úpického,67 informujících, že …zápis
pro budoucí paměť do manuálu rychtářského jest ingrosován…68

64

List je vložen do rychtářského manuálu se zápisy z let 1603–1632. V jeho pravém horním rohu se nachází
foliace ve tvaru List č. 8. Tento způsob označení listu však foliaci listů manuálu neodpovídá a navíc je svým
číslem vůči foliaci manuálu duplicitní.
65
O autorství záznamů dodaných k právu rychtářskému v písemné podobě podrobněji v podkapitole
2.3.4 Rukopisy žalob, právních odpovědí a svědomí či 2.3.5 Rukopisy vevázaných missivů.
66
O radními písaři Lukáši Šadimském ze Šadimi více v podkapitole 2.3.1 Radní písaři.
67
O radním písaři Jiříku Paschalovi Úpickém tamtéž.
68
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 6v, obdobně fol. 5r a 25r. (Citovaný úryvek byl
transkribován dle zásad pro vydávání novověkých historických pramenů stanovených Ivanem Šťovíčkem
a kolektivem autorů. Viz přiložený soupis pramenů a literatury.)
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2.3 Písaři rychtářských manuálů
Městské kanceláře první poloviny 17. století dosáhly již poměrně vysoké úrovně
organizace. Zvláště v kancelářích významnějších měst docházelo vzhledem k vzrůstající
agendě ke specializaci písařů, kteří zajišťovali chod úřadu v konkrétních odvětvích městské
správy.1 Osobou zodpovědnou za činnost celé městské administrativy byl městský, či též
radní písař, jenž stál včele radní kanceláře. V těsném vztahu s radní kanceláří se většinou
konstituovala kancelář soudní, v níž zapisovali písaři soudní a krevní, samostatně však mohli
působit i písaři sirotčí, důchodní apod. Vztah radního písaře ke specializovaným kancelářím
byl velmi volný. Jejich správa a řízení spadala do kompetencí specializovaných úředníků,
přičemž městský písař vykonával pouze formální dohled. V jednotlivých kancelářích pak
docházelo k další hierarchizaci písařů.2
Městští písaři se těšili v rámci městské komunity poměrně vysokému společenskému
postavení. Vzhledem k tomu, že v mnohých případech dosáhli vyššího, či dokonce
univerzitního vzdělání, lze je považovat za špičku městské inteligence, jež byla součástí
městské honorace. Písaři často vystupovali také v roli jakýchsi městských diplomatů, ovšem
jejich činnost mohla přerůst i do oblasti literární. Leckdy v nich lze totiž rozeznat autory
městských kronik a jiných pamětních záznamů.3 Nejmenší společenské prestiže nabývali

1

O kancelářích a písařích českých a moravských měst nejnověji Marie Bisingerová, Správa města Kutné Hory
v 15. a 16. století a instituce městských písařů, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 1992,
s. 47-51, Z pomocných věd historických X.; Ivana Ebelová, Finanční zajištění městských písařů na příkladech
kanceláří v Lounech, Žatci a Domažlicích v 16. a počátku 17. století. In: Sborník k 70. narozeninám
doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc., Praha 1999, s. 47-52.; Josef Hejnic, Městští písaři a jejich literární
a kulturní činnost v českých středověkých a raně novověkých městech, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica
et Historica 1, 1992, s. 31-41, Z pomocných věd historických X.; Ivan Hlaváček, Pražské městské kanceláře
a kancelář dvorská v pozdním středověku. Několik marginálií. In: Osm set let pražské samosprávy. Sborník
příspěvků z 18. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, Praha 2002, s. 29-38.; Ivana Hubáčková,
Městská kancelář ve Znojmě v první třetině 15. století, Ročenka SOkA ve Znojmě 2002, s. 10-23.; Hana
Jordánková – Ludmila Sulitková, Městští písaři v Brně v předbělohorském období a jejich sociální postavení,
Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 1992, s. 85-90, Z pomocných věd historických X.;
Tytéž: Brněnská městská kancelář v předbělohorském období (Prosopografická a diplomatická studie), Sborník
archivních prací 45, 1995, s. 291-510. Marie Kapavíková – Lubomír Vaněk, Kutnohorští městští písaři
15. a 16. století, Kutná Hora 1984.; Ivan Krška, Městští písaři v Lipníku nad Bečvou do zrušení magistrátu, Acta
Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 1992, s. 91-94, Z pomocných věd historických X.; Antonín
Mařík, Správa města, písaři a archiv Karlových Varů, Sborník archivních prací 48, 1998, č. 1, s. 105-187.;
Vladimír Spáčil, Počátky městského archivu a městští písaři v Olomouci do 17. století, Acta Universitatis
Carolinae, Philosophica et Historica 1, 1992, s. 135-140, Z pomocných věd historických X.; Týž, Písaři
a kanceláře města Olomouce do roku 1786, Olomouc 2001.; Jan Štěpán, „Accidentii neboližto případnosti
rychtáři a písaři radnímu města Vyškova“ z roku 1587, Vyškovský sborník 5, 2006, s. 197-204. Ze starších prací
Ferdinand Tadra, Kanceláře a písaři v zemích českých za králů z rodu lucemburského Jana, Karla IV.
a Václava IV. 1310–1420, Praha 1892.; Václav Vojtíšek, Písaři manuálů radních Nového Města pražského z let
1548–1553, Časopis Společnosti přátel starožitností 19, 1911. či Fridolín Macháček, Městská rada a městská
kancelář v Plzni v 16. století. In: Sborník k narozeninám J. B. Nováka, Praha 1932.
2
V. Spáčil, Písaři, s. 72-77.
3
H. Jordánková – L. Sulitková, Městští písaři, s. 86-87.
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písaři vážní či mýtní a písaři v bráně, kteří neměli samostatnou kancelář a své záznamy
pravidelně odevzdávali do kanceláře radní.4
Kromě městských písařů mohli v kancelářích působit i písaři příležitostní, kteří nemuseli
mít žádnou vazbu na městský úřad a jejichž činnost v kanceláři byla pouze výjimečná,
či dokonce jen jednorázová. Za městské písaře, jimiž jsou v této souvislosti míněni písaři
radní, specializovaní i písaři jim podřízení, je tedy možné považovat jedině ty osoby, jež měly
bezprostřední smluvní (ať již psaný, či jen ústní) vztah k městskému úřadu, byly vázány
služební přísahou a město je za jejich písařskou činnost víceméně pravidelně vyplácelo.5
Příležitostnými písaři mohly být osoby jinak spjaté s městským úřadem, učitelé městských
škol či soukromí písaři poskytující písařské služby za úplatu veřejnosti.6
Určitý stupeň organizace městské kanceláře lze předpokládat i v případě města Náchoda.
Z dochovaných písemných pramenů vyplývá, že včele kanceláře stál radní písař, jenž měl
k ruce jednoho či více pomocníků.7 Kromě těchto písařů působili v Náchodě zřejmě také
písaři krevní, kteří zapisovali při útrpném právu a popravách.8 Samostatně působili i písaři
důchodní a obroční, kteří jsou bezpečně doloženi k roku 1628.9 Zjištění, zda se jednalo
o specializované písaře vyčleněné pro daný úsek náchodské městské administrativy, nebo zda
lze předpokládat existenci celých specializovaných kanceláří, by si však vyžádalo hlubší
paleografický průzkum dochovaných archivních pramenů. Zároveň je třeba vzít v potaz, že
městští písaři mohli zastávat taktéž důležité pozice v městské správě, tudíž lze očekávat
výskyt rukopisů specializovaných písařů i v písemnostech jiných agend.10

4

V. Spáčil, Písaři, s. 77-78.
Tamtéž, s. 21.
6
Vladimír Spáčil hovoří v souvislosti s příležitostními písaři také o řemeslných měšťanských námezdních
písařích, jinak zvaných katedrálové. Ti byli zaměstnanci klášterů, jež po zániku vlastních skriptorií musely
najímat laické písaře za plat. (V. Spáčil, Písaři, s. 18.)
7
Jako výpomocní písaři v městské kanceláři zřejmě působili i kantoři a žáci náchodské partikulární školy, což
dosvědčují záznamy o výdajích z purkmistrovských register, které jsou součástí fondu Archiv města Náchoda,
uloženého ve Státním okresním archivu Náchod. Jedním z nich byl původně i pozdější rychtář Václav Horák
Vrchovský (viz podkapitola 2.3.2 Rychtáři, pomocní písaři).
8
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 227-228. Jan Čížek však ve svém článku o náchodském hrdelním soudnictví
v 16. století působení krevních písařů v Náchodě popírá. (J. Čížek, Hrdelní soudnictví, s. 11.) Vzhledem
k absenci srovnávacího materiálu pro období první poloviny 17. století nelze k této problematice zaujmout
vlastní stanovisko.
9
Existenci obročního a důchodního písaře při městském úřadě v Náchodě dokládá list regenta Jindřicha Kustoše
ze Zubří, jímž propouštěl některé osoby z povinnosti platby peněžitého trestu uděleného městu Náchodu
po potlačení selského povstání v roce 1628. V soupisu osob vyňatých z trestu totiž vystupuje Jiřík Úpický, písař
obroční, a Václav Průša, písař důchodní. Tento list byl posléze vevázán do knihy přátelských smluv, narovnání
a dlužních zápisů se zápisy z let 1501–1629. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 956, kn.č. 155, fol. 62a.)
10
Zde by bylo možné upozornit právě na osobu Václava Průši, který je v roce 1628 uváděn jako písař důchodní,
ovšem v letech 1623–1625 působil jako městský rychtář a výskyt jeho rukopisu lze pravděpodobně zaznamenat
i v rychtářských manuálech.
5
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Městská kancelář sídlila v první polovině 17. století v prvním patře budovy staré radnice,11
a to v sousedství velkého sálu, v němž se scházela městská obec. Kancelář byla od sálu
oddělena proto, aby se zamezilo volnému přístupu osob, neboť v ní byly uloženy úřední spisy,
privilegia, obecní i sirotčí peníze, přenosné vybavení a jiné městské cennosti, které nebylo
možné ponechávat v trvale přístupném sále.12
Podle Jana Karla Hraše, historika města Náchoda, působilo v Náchodě ve sledovaném
období, tj. v letech 1603–1639, celkem šest radních písařů. V době založení staršího
rychtářského manuálu byl městským písařem Severin Bok (či Bock), kterého v roce 1606
nahradil Lukáš Šadimský ze Šadimi. Ten působil jako náchodský radní písař až do roku 1623,
kdy z Náchoda odešel a jeho místo zaujal Jan Beran řečený Obešlo. Hraše však uvádí, že již
v roce 1624 je jako radní písař připomínán Václav Nymburský, jenž v tomto úřadě setrval
do roku 1630.13 Jeho v srpnu roku 1630 vystřídal Jiřík Paschal Úpický, který zde působil
do podzimu roku 1635. Poté zůstala funkce radního písaře zřejmě na nějaký čas neobsazena,
neboť po opakovaném neúspěšném vyjednáváním z Lukášem Šadimským ze Šadimi se jako
další radní písař uvádí až Jiřík Šolc v roce 1939. Z písařů pomocných je známo pouze několik
osob. V roce 1630 vypomáhal po čtvrt roku Jiříku Paschalovi bývalý rychtář Václav Horák
Vrchovský. Na podzim roku 1635 působil v Náchodě jako pomocný písař Daniel z České
Skalice. K výpomoci byl ve zvláštních případech vyzýván rovněž bývalý radní písař Lukáš
Šadimský ze Šadimi.14
Zápisy rychtářských manuálů nesou znaky mnoha rukopisů. Vedle radních písařů
zapisovali do manuálů zřejmě také písaři výpomocní a objevují se i případy zápisů psaných
samotným rychtářem. Rukopisy radních písařů objevující se v rychtářských manuálech
se podařilo bez větších komplikací určit. Přispělo k tomu především zaznamenání jejich jmen
i s příslušným úřadem ve vlastním textu zápisů a srovnání s rukopisy jiných písemností
náchodské městské správy z daného období. Díky podpisům připsaným do manuálů
k některým záznamům se podařilo rozeznat i rukopisy několika rychtářů, kteří se osobně
11

Jelikož neexistuje žádná zpráva o stěhování radního domu, lze předpokládat, že původní náchodská radnice
stála v nejvyšším místě v severní frontě náměstí, kde se dnes nachází tzv. stará radnice. Nejstarší zmínka
o radnici pochází s roku 1491. Původní dřevěná stavba radního domu se v letech 1657–1659 dočkala výrazné
přestavby, již realizoval pražský stavitel Carlo Lurago (K přestavbě radnice Bedřich Profeld, Dvě smlouvy
o stavbě staré radnice v Náchodě z roku 1657, Hradecký kraj, r. 7, 1913, č. 4, s. 144-145.). Novostavba radnice
se tak zařadila mezi nejhonosnější a nejstarší zděné domy ve městě. Podrobnější popis zděné radnice sestavil Jan
Karel Hraše na základě plánů stavby z roku 1657 a údajů z účetních knih. Městskou kancelář v polovině
17. století popisuje slovy …Po širokých schodech šlo se do poschodí, v jehož průčelí nalézala se velká zasedací
síň pro konšely s prostrannými dvěma síněmi pro písaře a pro spisy úřední, dále truhlice obecní a sirotčí…
(J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 278.) Roku 1663 však radnici zachvátil rozsáhlý požár, který zničil velkou část
městského archivu. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 61-62, 101-102.)
12
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 61.
13
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 232-233.
14
Týž, Dějiny Náchoda II, s. 256-258.
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podíleli na zapisování do těchto knih. Také v případě do manuálů vevázaných missivů bývá
autor rukopisu jednoznačně zřetelný, neboť missivy většinou obsahují vlastnoruční podpisy
písařů doprovázené latinskou zkratkou MPP ve významu manu propria, tedy vlastní rukou.
Složitější situace pak nastala v případě četných rukopisů, jejichž autorství s přesností určit
nelze. Je možné jen předpokládat, že se jedná o rukopisy písařů pomocných či dokonce
o rukopisy čelních představitelů města. Zvláštní skupinu tvoří žaloby, odpovědi či svědectví,
které byly k rychtářskému úřadu dodány v písemné formě. Jejich autorem totiž mohl být písař
bez užší vazby na náchodský městský úřad a ve výjimečných případech dokonce samotná
osoba vstupující do právního řízení.

2.3.1 Radní písaři
Severin Bok
Severin Bok (či Bock) působil jako radní písař v Náchodě od 80. let 16. století.15
Do Náchoda přišel zřejmě z Kladska16 a v roce 1594 koupil od Kašpara Burkharda dům
nad školou nazývaný stará fara s várkou a dvěma zahrádkami při něm se nacházejícími
za 155 kop míšeňských.17 Zápisy psané rukou Severina Boka se v rychtářském manuálu
objevují až do roku 1607, třebaže byl v roce 1606 v úřadě nahrazen Lukášem Šadimským
ze Šadimi. Tento fakt zřejmě souvisí s tím, že se Lukáš Šadimský záhy po svém příchodu
do Náchoda rozhodl odsud odejít. Teprve po dalším vyjednávání s představiteli města
se v roce 1607 uvolil do Náchoda vrátit a přijmout místo radního písaře natrvalo. Jméno
Severina Boka coby radního písaře se v roce 1607 objevuje ještě v jiné souvislosti, a to když
byl nucen domáhat se peněz, které mu obec zůstala za jeho písařské služby dlužná.18
V pozdějších letech, konkrétně v letech 1609 a 1611, Severin Bok v pramenech vystupuje
jako jeden z konšelů.19

15

Datum přijetí Severina Boka za radního písaře nelze s přesností určit. Na základě porovnání rukopisů
městských knih obsahujících zápisy z druhé poloviny 16. století byl učiněn závěr, že rukopis Severina Boka se
v městských knihách objevuje ojediněle již v roce 1585, častěji však zapisoval až od roku 1586.
16
Dokladem původu Severina Boka by mohl být zachovací list vystavený purkmistrem a radou města Kladska
(Kłodzko) pro Severina Boka, písaře radního v Náchodě, dne 27. září 1596. (SOkA Náchod, AM Náchod,
inv.č. 78, listina č. 53.) Tento zachovací list byl sepsán v němčině a písařovo příjmení se v něm objevuje
ve variantě Bock, což mohlo souviset právě s jazykem, v němž byl napsán. V jazykově českých pramenech totiž
vystupuje zásadně jako Severin Bok.
17
SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová 1577–1679, inv.č. 911, kn.č. 110, fol. 265r-267r.
18
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 232.
19
SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová (V černé kůži vedené knihy gruntovní), 1558–1630, inv. č. 910,
kn.č. 109, fol. 20r,v.
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Písařský styl i rukopis Severina Boka je jednoznačně rozpoznatelný. Zápisy psané jeho
rukou bývají oproti jiným jen zřídkakdy uvozeny regestem charakterizujícím obsah vlastního
zápisu. Pokud si však předmět přestupku proti městskému pořádku vyžádal složitější
projednávání, členil zápis do odstavců dle jednotlivých výpovědí vydaných před právem
rychtářským. Vyjádření rychtáře pak vyznačoval slovem Dictum či Nález a jeho text
stylizoval rychtářovým jménem v 1. osobě jednotného čísla. Zápisy psané Severinem Bokem
tak vydávají zajímavé svědectví o průběhu soukromoprávního řízení a aplikaci městských
práv na počátku 17. století. O vzdělanosti písaře a jeho dobré znalosti práva svědčí latinské
právnické výrazy použité v textu a přesné citování městských práv i zřízení zemského.
Rukopis Severina Boka je dobře čitelný, ale poněkud nevzhledný. Jeho písmo má znaky
české novogotické kurzívy, které jsou patrné i ve slovech latinského původu. Písař používal
datování pomocí křesťanského kalendáře, pouze výjimečně jej doplnil o datování průběžné.
Modul písma je spíše vysoký, duktus má ve všech případech známky zběžnosti – litery jsou
psány jedním tahem, jsou výrazně nakloněny vpravo a důsledně spojovány napojovacími
tahy. Jednotlivé litery ovšem vykazují tvarovou stálost. V textu se objevují drobné škrty
s nadepsaným opraveným textem a výjimečně i marginální poznámky obsahující rozsáhlejší
textové opravy.
Lukáš Šadimský ze Šadimi
Lukáš Šadimský ze Šadimi se narodil zřejmě roku 155320 a lze předpokládat, že byl
polského původu.21 O letech Šadimského studií se bohužel nedochovaly žádné informace,
přesto je z písemného projevu tohoto písaře patrné, že nabyl vyššího stupně vzdělání, neboť
byl dobrým znalcem práva, uměl latinsky, byl obratný stylista, měl velmi úhledné písmo
a bohaté iniciálky na purkmistrovských registrech svědčí o jeho uměleckém vkusu. Před svým
příchodem do Náchoda žil Šadimský v Polici nad Metují, kde zhruba v letech 1590–1604
působil jako radní písař.22 Do úřadu radního písaře v městě Náchodě nastoupil Šadimský
20

Rok narození byl dopočítán na základě údajů z dopisu Lukáše Šadimského adresovaného krajskému
hejtmanovi Ottovi z Oppersdorfu dne 5. května 1646, v němž se Lukáš přiznává k věku 93 let. (Bedřich Profeld,
Lukáš Šadimský ze Šadimě. In: 35. výroční zpráva reálného gymnázia v Náchodě za školní rok 1931–1932, s. 3.)
21
Jak samotné písařovo přízvisko napovídá, výše jmenovaný písař pocházel ze Šadimi. Toto toponymum se
bohužel nepodařilo přesněji lokalizovat, ale pravděpodobně se jedná o sídlištní lokalitu někde v Polsku.
Šadimského polský původ navíc potvrzují písemnosti z jeho pozůstalosti, kde se na jednom z missivů objevuje
adresa ve znění Lukáš Šadimský ze Šadimi, rodič Polák, písař radní v Náchodě. (SOkA Náchod, AM Náchod,
Písemnosti města Náchod IV, Soukromá práva B – Měšťané. Lukáš Šadimský ze Šadimi (Soukromé písemnosti
týkající se 30 leté války), 1622–1645, inv.č. 1569, kt.č. 36. Dále jen SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 1569,
kt.č. 36.)
22
B. Profeld, Lukáš Šadimský ze Šadimě, s. 3. O jeho odchodu ze služeb města Police navíc svědčí zachovací list
ze dne 12. května 1604, který byl vystaven purkmistrem a radou města Police urozenému panu Lukáši
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v roce 1606,23 ale vzhledem k tomu, že se mu ve městě příliš nelíbilo, se záhy rozhodl z města
odejít a odstěhoval se zpět do Police nad Metují. V roce 1607, po dalším vyjednávání
s náchodskými městskými představiteli, se do Náchoda nakonec vrátil a přijal místo radního
písaře

natrvalo.24

Byl

ubytován

v domě

Jiříka

Průši,

kde

obýval

světničku

25

a komoru v dolní podsíni.

Šadimského osobní život byl však stále úzce spojen s Policí. Na konci masopustu roku
1614 se zde Šadimský již v poměrně pokročilém věku oženil se Salomenou Topkovou,
přičemž od náchodského purkmistra a radních získal jako svatební dar 4 kopy grošů
míšeňských.26 Šadimský byl navíc majitelem jednoho z polických domů. Když jeho dům
při požáru města v roce 1617 shořel, vynaložil mnoho úsilí na jeho rychlou opravu. Stále se
totiž zaobíral myšlenkou odejít z Náchoda a vrátit se do Police. Důvody jeho nespokojenosti
v tomto městě bezesporu souvisely s jeho náboženským vyznáním.27 Šadimský byl totiž
horlivým katolíkem, zatímco většina náchodských obyvatel byla v předbělohorském období
utrakvistického vyznání a fara byla obsazena kališnickým knězem.28
Šadimský se nakonec do Police vrátil až v roce 1623. Třebaže svým odchodem opustil
úřad náchodského radního písaře, náchodští radní jeho služby využívali i nadále. V březnu
1627 bylo posláno pro Šadimského do Police, aby vypomohl stávajícímu radnímu písaři,
který nebyl schopný zadanou práci zastat. Také v létě roku 1633 se Šadimský nepochybně
zdržoval v Náchodě, neboť z tohoto období pocházejí dvě žaloby sepsané jeho rukou,
předložené k rychtářskému právu v zájmu dvou náchodských měšťanů a posléze vevázané

Šadimskému ze Šadimi, bývalému radnímu písaři města Police, v němž mu děkují za jeho služby. (SOkA
Náchod, AM Náchod, inv.č. 82, listina č. 57.)
23
V této souvislosti je odkazováno na purkmistrovská registra z roku 1606, v nichž se nalézá záznam
o vyjednávání kvůli přijetí Lukáše Šadimského za radního písaře a o jeho přistěhování do Náchoda. (B. Profeld,
Lukáš Šadimský ze Šadimě, s. 3.) Otázkou však zůstává, kde Šadimský žil a jak se živil v letech předcházejících,
tedy v období let 1604–1606. V různých náchodských městských knihách se totiž objevují zápisy, respektive
přípisy psané rukou Lukáše Šadimského datované již do roku 1604 a 1605. Tento jev však mohl souviset s tím,
že Šadimský do knih zanášel také retrospektivní zápisy, které někdy časově spadaly i hluboce do století
předcházejícího.
24
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 232.
25
B. Profeld, Lukáš Šadimský ze Šadimě, s. 4.
26
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 233. Srv. B. Profeld, Lukáš Šadimský ze Šadimě, s. 3, 6. Oba se odvolávají
na záznamy purkmistrovských register, které evidovaly účty purkmistrovského úřadu z let 1613–1614.
27
B. Profeld, Lukáš Šadimský ze Šadimě, s. 3-4. Profend přímo cituje Šadimského dopis adresovaný
broumovskému opatu Wolfgangu Selendrovi z Prošovic z roku 1617 …Můj milostivý pane, i v tom se nemohu
před Vaší Milostí tajiti, pokudž bych sobě vedle vinše svého mohl s pomocí boží a s milostivým povolením
i fedruňkem Vaší Milosti, též jiných křesťanských pánův a dobrých lidí zase tu v městě Polici dům pomalu
vystavěti a spraviti, že bych se chtěl od času sv. Jiří nejprve příštího (dá-li mi Pán Bůh živu a zdrávu býti)
z města Náchoda odtrhnouti a té služby písařské písařství městského, kteréž již od dvanácti let pořád zběhlých
zažívám a v ní posavad trvám, nejvíce pro náboženství se zprázdniti a do města Police pod ochranu Vaší Milosti
se obrátiti a tu s manželkou svou do smrti ustavičně přebejvati a zůstávati… O uložení tohoto listu se Profeld
však nezmiňuje.
28
L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 83.
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do manuálu.29 Další pobyt Šadimského v Náchodě je doložen k roku 1635, kdy byl požádán
o překlad majestátu a potvrzení živností městských hraběte Piccolominiho, nového majitele
panství, z latiny do češtiny. Při té příležitosti vypomáhal po nějaký čas i jako písař. V březnu
následujícího

roku

byl

Šadimský

navíc

vyslán

spolu

s bývalým

rychtářem

a primátorem Václavem Horákem Vrchovským k diplomatickému vyjednávání v zájmu města
Náchoda do Prahy. Když roku 1635 z Náchoda odešel tehdejší radní písař Jiřík Paschal
Úpický, snažili se náchodští radní přemluvit Lukáše Šadimského, aby znovu převzal úřad
radního písaře v Náchodě. Ten však tuto nabídku odmítl, třebaže žil ve velmi nuzných
poměrech a jejím přijetím by si zajisté finančně vypomohl.30
Válečné události však nakonec Lukáše Šadimského přeci jen přivedly zpátky do Náchoda.
Časté průtahy a pobyty vojsk v této pohraniční oblasti, kudy procházela hlavní cesta z Čech
do Kladska a Slezska, s sebou přinášely plundrování a zubožování obyvatel, přičemž zvláště
domy nepřítomných bývaly jejich největším útočištěm. Tento osud potkal i polický dům
Lukáše Šadimského, který je již roku 1633 připomínán jako zpustlý. Šadimský tento
od vojáků vyrabovaný dům roku 1635 prodal i s várkou a se vším městským příslušenstvím
a právem, se zahradou při něm a se třemi zahrádkami na Strážnici Hendrichovi Kadenbachovi
a Magdaleně, manželce jeho, za 230 kop grošů míšeňských. Z této sumy však obdržel pouze
110 kop míšeňských, jelikož zbytek padl na dluh a na vyplacení ze zástavy dvou zahrádek.31
V této době Šadimský již zřejmě nějaký čas pobýval v Božanově na Broumovsku, okolnosti
jeho stěhování do Božanova však nejsou bohužel objasněny.32 Stejně tak nelze s přesností
určit, kdy se Šadimský rozhodl znovu přestěhovat do Náchoda. Pravděpodobně však k tomu
došlo někdy v průběhu roku 1636.33
V době Šadimského stěhování do Náchoda byla jeho první žena Salomena již po smrti.
Roku 1637 se Šadimský znovu oženil, a to s náchodskou měštěnínkou Annou, vdovou
po sedláři Václavu Kýblovi. Jeho velmi špatné finanční poměry se poté ještě více zhoršily
díky zdlouhavému sporu, táhnoucímu se od roku 1639, v němž se Anna Šadimská domáhala

29

Jedná se o žalobu Jiříka Majera a jeho ženy Roziny z června 1633 na Kateřinu Javůrkovou pro řeči, které
vedly k domněnce, že Rozina zcizila plášť Jiříku Matějkovi, zámeckému kuchmistrovi, (SOkA Náchod,
AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 48r.) a o stavuňk sepsaný v červenci 1633 v zájmu náchodského měšťana
Matěje Wintera na Martina Winklera z Hrádku v Kladském hrabství, jenž mu ručil za dluh Marty Weirichové ve
výši 47 kop míšeňských (Tamtéž, fol. 50r.). Lukáš Šadimský Matěje Wintera osobně zastupoval také
předcházejícího roku v jeho sporu s Annou Holinkovou, která neoprávněně nakládala s jeho koňmi ustájenými
v maštali hospody při handlech ve Starém Městě Pražském (Tamtéž, 46r,v.).
30
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 257.
31
B. Profeld, Lukáš Šadimský ze Šadimě, s. 4-5.
32
Tamtéž, s. 5.
33
Nasvědčuje tomu korespondence adresovaná Šadimskému, která jej v roce 1635 tituluje ještě jako urozeného
pana v městě Polici, ale v roce 1636 a v letech následujících je již titulován jako urozený pan v městě Náchodě.
(SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 1569, kt.č. 36.)
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odúmrtní spravedlnosti po nedospělém Václavu Dynnerovi, vnuku jejího předchozího
manžela. Spor nakonec zůstal nedořešen, jelikož Anna v roce 1643 zemřela. Z velké finanční
tísně si Šadimský snažil vypomoci vymáháním peněz, které mu náležely, ale nikdy nebyly
splaceny, prodejem či zastavením svého zbylého majetku a prosbami o příspěvek u svých
přátel a vrchnosti.34 Nuzným a strádajícím však zůstal až do své smrti, a to i přesto, že se
v roce 1645 znovu ujal úřadu radního písaře.35 V této funkci setrval až do dubna roku 1651,
kdy ve věku 98 let zemřel. Pohřeb Lukáše Šadimského se odehrál na náklady obce a místem
jeho posledního odpočinku se stal hřbitov ve Starém Městě Náchodě.36 Závěrem je ještě třeba
upozornit na skutečnost, že Lukáš Šadimský své působení v Náchodě neomezil pouze
na písařské služby poskytované městské správě či jednotlivým měšťanům. Jeho písařská
činnost totiž přesáhla i na pole literární. Z jeho pera vzešla řada pamětních zápisů
zaznamenávajících různé události související s vývojem válečné situace a s životem tohoto
poddanského města v období třicetileté války.37
Rukopis Lukáše Šadimského ze Šadimi je v rychtářských manuálech vzhledem k délce
jeho působení v úřadě radního písaře přirozeně zastoupen největším počtem zápisů. O jeho
velké vzdělanosti svědčí přesné citování Koldínových městských práv i zřízení zemského,
latinské výrazy či právnická terminologie použitá v textu a vytříbená stylizace zápisů. Zápisy
vykazující rukopis Lukáše Šadimského jsou psány českým novogotickým písmem, jsou velmi
úhledné a mají pravidelné řádkování. Obvykle bývají uvozeny nadpisem či stručným
regestem, jehož první řádek mohl být v některých případech napsán i písmem kresleným.38

34

Svou tristní životní situaci Šadimský vylíčil v dopise Janu mladšímu Kosteleckému ze Sladova, hejtmanovi
náchodského panství, v roce 1645 následovně: …Jak jsem zajat a svázán velikou nouzí a stojím v chudobě,
nevládna skoro ničímž, obklíčen jsem všemi nedostatky, bídně se živím, mnoho suchých dní a postův mívám,
všeckno hubenství mne se přidrží. Zatvrdili se proti mně všickni známí i sousedé domácí (kromě Vaší Milosti), že
mne nechtí naprosto ničím fedrovati… O rok později sepsal poníženou supliku Ottovi z Oppersdorfu, v níž žádá,
aby …mu z lásky daroval šaty černé smutkové, které, jak se domnívá, již opustiti a složiti ráčil, poněvadž on,
chudý šlechtic, v starožitnosti věku svého v 93 letech přišel k takovým bídným časům (což by mohlo spíše
a hojněji řečeno býti k nečasům), že mnoho množstvíkrát od vojákův císařských i nepřátelských zloupen byl, a co
mu ještě mezi rukama zůstalo, to skoro všeckno všudy na samé daně a kontribuci vynaložil. A k tomu zbaven
věrné pomocnice, manželky své milé, zůstává samotný vdovec, chodí otrhaný jako chodec, nemá toho čím
napraviti, nemá zač sobě hodných šatův koupiti a zjednati... Velkého příznivce měl Lukáš Šadimský
v broumovském opatu Janu Bennovi (1621-1646), jemuž podával zprávy o pohybu vojsk a na nějž se obracel
s nejednou svojí prosbou a žádostí. (B. Profeld, Lukáš Šadimský ze Šadimě, s. 5-8.) Některé zajímavé písemnosti
jako například koncepty Šadimského missivů, pamětní zápisy či missivy, jichž byl Šadimský příjemcem, lze
nalézt v písemné pozůstalosti Lukáše Šadimského, která je uložena ve fondu Archiv města Náchod.
(SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 1568-1570, kt.č. 36.)
35
Lukáš Šadimský je jako radní písař jmenován v ojedinělém případě již v roce 1642. Sám sebe jako radního
písaře znovu připomíná až v roce 1646. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 1569, kt.č. 36.)
36
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 258-259.
37
Některé pamětní zápisy je možné dohledat v písařově písemné pozůstalosti uložené ve fondu Archiv města
Náchod (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 1569, kt.č. 36.), jiné směřovaly k broumovskému opatu
a Šadimského příteli Janu Bennovi.
38
Kreslené písmo je charakteristické vysokým stupněm kaligrafického ztvárnění. Písmena byla tvořena širokým
perem, takže vznikly litery s velice silnými dříky, které jsou několikanásobně větší než běžně psané písmo.
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Častěji však lze v regestech pozorovat písmo polokurzívní, jež se místy objevuje i v prvním
řádku vlastního textu zápisu. Písmo vlastních zápisů odpovídá většinou písmu kurzívnímu,
které ovšem může být různě pečlivě provedeno. Vedle velmi pečlivě provedených záznamů,
o jejichž písmu by se dokonce dalo hovořit jako o písmu polokurzívním, se v manuálu lze
setkat i s poměrně zběžnou formou Šadimského rukopisu.
Písařova zručnost je patrná na první pohled. Šadimského rukopis je úhledný, vyvážený,
litery jsou tvarově stálé, v případě minuskul nepřesahujících základní a vrchní linku by se
dalo hovořit o čtvercovém modulu. Kaligrafičtější provedení zápisů se projevuje samostatným
kladením liter, které nemají sklon a jsou v případě jednotlivých liter tvarově téměř totožné,
majuskuly pak jsou opatřeny patkami. V některých případech bylo písmo obohaceno
i o ozdobné prvky. U zápisů se zběžnějším duktem se projevuje větší snaha po napojování
liter ve slově, takže písmo dostává náklon doprava a někdy ztrácí na úhlednosti. Některé litery
dokonce nabývají různých tvarů (např. minuskulní „e“). Pro Šadimského rukopis je zvláště
typický tvar dvojbříškového majuskulního „A“. V textu se objevují škrty a opravy, marginální
poznámky se však nevyskytují příliš početně. Výjimečně je možné zaznamenat i grafické
znaky, které při nedostatku místa pro dopsání zápisu odkazují na návaznost textu. Šadimský
používal převážně datování pomocí křesťanského kalendáře, jež v některých případech
doplňoval o datování průběžné. Letopočet zaznamenával většinou pomocí arabských číslic,
ale občas se uchyloval i k jeho slovnímu vyjádření.
Václav Nymburský
Jan Karel Hraše ve svých dějinách města Náchoda uvádí, že Václav Nymburský se jako
radní písař v městě Náchodě připomíná v roce 1624, kdy v úřadě nahradil Jana Berana
řečeného Vobešlo (či Obešlo), který se stal náchodským radním písařem po odchodu Lukáše
Šadimského ze Šadimi v roce 1623.39 Po rozboru a srovnání rukopisu Jana Berana s písmem
zápisů rychtářských manuálů však byl učiněn závěr, že se v těchto městských knihách jeho
rukopis neobjevuje, což podporuje i fakt, že jeho jméno ve znění zápisů vůbec nefiguruje.40
Zároveň však bylo zjištěno, že Václav Nymburský vystupuje v rychtářských manuálech jako

Písmena byla navíc sestavena z většího počtu prvků. (více viz Jaroslav Kašpar, Úvod do novověké latinské
paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, Praha 1987, s. 81-82.)
39
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 256.
40
Možnost srovnání rukopisu Jana Berana s písmem zápisů rychtářských manuálů poskytly dopisy uložené
v Šadimského písemné pozůstalosti, mezi nimiž se mimo jiné dochovaly i dva missivy stylizované a podepsané
právě Janem Beranem řečeným Obešlo. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 1569, kt.č. 36.)
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radní písař již v roce 1623,41 což potvrdil i bližší rozbor písma dalších zápisů manuálu
datovaných do tohoto roku.
Kdy přišel Václav Nymburský do Náchoda, není známo. Jisté však je, že pocházel z města
Nymburka, kde žil pod jménem Václav Vitinoveský.42 V zápisech rychtářského manuálu je
prvně zmiňován v roce 1614, ovšem nikoli jako radní písař, ale pouze jako obyvatel města
Náchoda.43 Nymburský se v Náchodě oženil s vdovou Magdalenou Levinskou,44 jejíž jméno
se v zápisech rychtářských manuálů objevuje poměrně často, a to především v souvislosti
s různými spory o dluhy.45 Před svým nástupem do úřadu radního písaře si Václav
Nymburský pravděpodobně přivydělával jako soukromý písař, což dosvědčují dvě
do manuálu dodatečně vevázaná svědomí z roku 1619 psaná jeho rukou46 a jedna právní
odpověď pocházející dokonce již z roku 1609.47 Jeho rukopis je navíc rozpoznatelný
i v písemných právních průvodech Anny, manželky Mikuláše Kdulíka, z roku 1618, v nichž
je detailně odkazováno na městská práva, svědky a zápisy do register.48 Nymburský však
zřejmě v tomto období působil i jako příležitostný písař v městské kanceláři, neboť jeho
rukopis byl identifikován v opisech dvou missivů z roku 1615, stylizovaných jménem
rychtáře Jana Vydry, které byly zaneseny přímo do manuálu.49 Velmi kuriózní je pak případ
z roku 1620, kdy byl Václav Nymburský pověřen zanesením smlouvy o dluh do rychtářského
manuálu, třebaže on sám spolu se svou manželkou Magdalenou v této smlouvě figurovali jako
dlužníci.50 Václav Nymburský vstoupil do služeb městského úřadu zřejmě v roce 1623
41

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 252v.
Tamtéž, fol. 165r. Původní přízvisko Václava Nymburského napovídá, že jeho rod pocházel zřejmě ze vsi
Vitiněves, nacházející se poblíž města Jičína. On sám se však pravděpodobně narodil již v městě Nymburce.
43
Zápis rychtářského manuálu z roku 1614 zaznamenává spor o dluh 46 kop grošů míšeňkých, které Václav
Nymburský dlužil Kryštofu Rýdlovi. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 142r.)
44
Uzavření manželského svazku Václava Nymburského a Magdaleny Levinské je zmiňováno v jednom
ze zápisů rychtářského manuálu z roku 1616. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 165r.)
45
Největších rozměrů dosáhl zřejmě Magdalenin spor s Martou Severinkou, manželkou Severina Boka, o dluh
pěti kop míšeňských za dva sudy piva a čtyř kop a deseti grošů míšeňských za víno, který se odehrával v letech
1616–1617. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 164v-169r.)
46
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 206r, 207r.
47
Tamtéž, fol. 110r,v.
48
Tamtéž, fol. 189r,v. Jedná se o velmi profesionálně odvedenou písařskou práci, a to po stránce stylistické
i formální. Václav Nymburský v této písemnosti používal při citaci městských práv zvýrazněné, kaligraficky
provedené majuskulní litery v kombinaci s arabskými čísly. Do textu navíc vkládal vsuvky v podobě (Čteno)
upozorňující, kdy je třeba při četbě průvodů předložit konkrétní průkazné materiály.
49
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 174v, 175r. Opisy těchto missivů neobsahují adresu, ale
z jejich znění vyplývá, že oba byly odeslány purkrmistrovi a radě města Jaroměře v záležitosti Michala Šmída,
souseda jaroměřského, který měl přiložený missiv doručit druhé straně obeslané před právo rychtářské v městě
Náchodě, a sice Janu Kroupovi do města Hradce Králové.
50
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 212r,v. Okolnosti učinění záznamu osvětluje závěrečný
odstavec smlouvy, jenž zní: …Tomu že se všemu, jak se tuto nadpisuje, zadosti stane, Václav Nymburský
i na místě Magdaleny, manželky své, před panem Vácslavem Vrchovským, toho času panem rychtářem městským,
a přítomnými osobami těmito, urozeným panem Jiříkem Kvekem z Dobré Mysli a v městě Náchodě, slovutným
panem Janem Kačerem, měštěnínem a spoluradním města Náchoda, pod svou ctí, vírou a dobrým jménem rukou
dáním připověděl. Přičemž aby žádné pochybnosti nebylo, tato smlouva a přátelské porovnání jeho vlastní
42
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a setrval v nich do jara roku 1630, kdy Náchod opustil a odešel do Dvora Králové nad Labem,
aby přijal funkci tamějšího městského písaře.51
Rukopis Václava Nymburského má své charakteristické prvky, takže jej lze celkem snadno
identifikovat. V zápisech psaných jeho rukou převažuje česká novogotická kurzíva, která však
může vykazovat různou míru pečlivosti provedení. Polokurzíva se objevuje spíše výjimečně,
a to v regestech uvozujících některé zápisy, v prvních řádcích vlastního textu pečlivěji
provedených zápisů či na titulním listu rychtářského manuálu se zápisy z let 1626–1639.
Pečlivěji provedené zápisy jsou poměrně úhledné, ovšem v manuálech převažují záznamy se
zběžnějším duktem, u nichž často docházelo kvůli snaze po zrychlení psaní ke ztrátě
úhlednosti. V případě velmi zběžného písma je dokonce nutné počítat s jeho špatnou
čitelností, neboť některé litery ztrácí indentifikovatelný tvar.
Oproti tomu v pečlivěji provedené formě písma Nymburský výrazně prodlužuje dříky
majuskulních písmen do zdobného obloučku, vykresluje zdvojení dříků majuskulních liter
„N“ a „R“ při základní lince a rovněž důsledně dodržuje zdvojení dříku u minuskulního „r“.
Pro tyto záznamy je velmi typická minuskulní litera „k“ s dříkem výrazně zahnutým vpravo,
jež tvoří zajímavé ligatury zvláště s písmenem „s“ i jinými. Litery „k“, „p“, „y“ a některé
další však mohou nabývat i více podob v jednom zápisu. Při porovnání proporcí písmen
nacházejících se mezi základní a vrchní linkou by se dalo hovořit o čtvercovém modulu
písma. Při datování pak Nymburský používal datování pomocí křesťanského kalendáře
ve spojitosti s datováním průběžným, přičemž průběžné datování se v textu někdy objevuje
i samostatně. O písařských chybách svědčí škrty a opravy, které jsou v některých případech
připojeny v marginálních poznámkách.
Jiřík Paschal Úpický
Poté, co Václav Nymburský na jaře roku 1630 z Náchoda odešel, začali náchodští radní
hledat nového písaře. Místo radního písaře nakonec přijal Jiřík Paschal Úpický, který
do Náchoda přišel ke konci července roku 1630 a k 1. srpnu začal vykonávat své písařské
povinnosti. Nový písař byl ubytován u primátora Matěje Wintera, přičemž za světnici, v níž
bydlel, platila obec 2 kopy grošů míšeňských ročního nájmu.52 Avšak ani Jiříku Paschalovi se
ve zdejším městě zřejmě příliš nelíbilo, neboť již záhy začali náchodští radní vyjednávat
rukou do manualu tohoto rychtářského jest zapsána… (Citovaný úryvek zápisu byl transkribován dle zásad
pro vydávání novověkých historických pramenů stanovených Ivanem Šťovíčkem a kolektivem autorů.
Viz přiložený soupis pramenů a literatury.)
51
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 256-257.
52
Tamtéž, s. 257.
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s Václavem Nymburským o jeho návratu do Náchoda, a když neuspěli, obrátili se se svojí
nabídkou na písaře Jana Paldryjána do Dobrušky. Zdlouhavá vyjednávání, která však neměla
výsledku, přiměla Jiříka Paschala setrvat v Náchodě až do roku 1634, kdy se rozhodl úřad
radního písaře opustit. Jelikož by však toto místo zůstalo neobsazeno, přislíbil nakonec, že
v městských službách setrvá až do podzimu 1635. Po uplynutí této lhůty však Jiřík Paschal
z Náchoda skutečně odešel a městská správa zůstala bez oficiálního radního písaře.53
Rukopis Jiříka Paschala Úpického má rovněž své velmi charakteristické znaky, takže je
poměrně snadno rozpoznatelný. Písmo zápisů psaných Jiříkem Paschalem představuje
v podstatě výhradně česká novogotická kurzíva, která je však i přes veškerou zběžnost písma
velmi dobře čitelná. Paschal používal kurzívu i ve stručných regestech, jimiž uvozoval většinu
zápisů. Pouze výjimečně se v prvním řádku jím psaného regestu objevuje také česká
novogotická polokurzíva, jež mohla být použita i pro zvýraznění prvního řádku vlastního
textu zápisu. Zápisy jsou časově určeny datováním dle křesťanského kalendáře, k němuž je
téměř ve všech případech připojeno datování průběžné. Stává se však bohužel, že tyto dva
způsoby určení data spolu vzájemně nesouhlasí, čímž se datace zápisu poněkud znejišťuje.
Na pohled Paschalův rukopis nepůsobí příliš úhledně, a to i přes to, že je velmi pravidelný.
Veškeré litery mají výrazný sklon doprava, čímž se zvyšuje jejich modul, jsou zaoblené
a tvarově stálé. Velmi charakteristické je Paschalovo majuskulní „J“ či „G“, které se
v některých případech nápadně podobá spřežce „Cz“ a může s ní být lehko zaměnitelné.
Pro Paschalův rukopis je také typické používání zkratky J. H. M. ve významu Jeho Hraběcí
Milost. Polokurzíva psaná rukou Jiříka Paschala má též vyšší modul, je však mnohem
úhlednější. Písmena nemají sklon a jsou stavěna ve slově samostatně, napojovací tah bývá
pouze v náznaku. Škrty a opravy nejsou u Paschala příliš časté, do marginálních poznámek
byly většinou vkládány vsuvky, což je v jeho rukopise naopak jev celkem obvyklý.

2.3.2 Rychtáři, pomocní písaři
Václav Klanka
Václav Klanka zastával úřad městského rychtáře v letech 1613-1615.54 O tom, že se
osobně podílel na písařských pracích, svědčí velké množství zápisů psané jeho rukou, které
53

J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 256-257.
Působení Václava Klanky v úřadu městského rychtáře je časově jasně vymezeno údaji nacházejícími se
v záznamech rychtářských manuálů. Uvedené časové rozmezí potvrzují i výsledky bádání náchodského historika
Jana Karla Hraše. (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 244-245.)
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se z tohoto období v rychtářském manuálu zachovalo. Jeho rukopis je však patrný již
v jednom ze zápisů z roku 1608 a objevuje se také v pozdějším období, a to v souvislosti
s funkcí vrchnostenského rychtáře, kterou Václav Klanka zastával ve 20. a 30. letech
17. století.55 O autorství rukopisu připsaného Václavu Klankovi není pochyb, jelikož se
u několika zápisů vyskytuje jeho podpis s titulaturou a zkratkou MPP, tj. vlastní rukou.56
V některých případech svůj podpis nahradil pouze siglou ve tvaru W. K.57
Písmo Václava Klanky je velmi úhledné a dobře čitelné, přestože se jedná převážně
o písmo kurzívní. Klanka často používal českou novogotickou kurzívu i při psaní nadpisů
a stručných regestů, ovšem ojediněle v nich lze spatřit i písmo polokurzívní. Klankova
kurzíva má pravidelný sklon vpravo, jednotlivé litery jsou zaobleny a spojeny ve slovech
napojovacími tahy. Litery jsou většinou tvarově stálé, až na písmono „e“, které nabývá dvou
různých podob. Písmo má spíše vyšší modul a dříky majuskul bývají protaženy do zdobných
obloučků. Litery polokurzívního písma se pak tvarově od liter kurzívních příliš neliší. Jsou
pouze o něco větší, nemají žádný sklon a jsou pečlivěji provedené. Ve slovech bývají stavěny
samostatně, spojení pomocí napojovacích tahů lze pozorovat jen u ligatury „st“, spřežky „ss“
či zdvojeného „ff“.
Zajímavá je také struktura Klankou učiněných vkladů do rychtářských manuálů. Jeho
záznamy bývají uvozeny stručným regestem či krátkým nadpisem charakterizujícím typ
zápisu. Pokud se však jednalo o složitější případ, kdy původce či odpůrce museli prokazovat
svá tvrzení a před právo předstupovali svědci, členil zápisy do odstavců dle jednotlivých
výpovědí, jež také označoval nadpisem, někdy navíc i podtrženým. Rozhodnutí rychtáře
nadepisoval podle jeho typu jako Dictum (respektive Diktum) práva či Nález a jeho znění
stylizoval svým jménem v 1. osobě jednotného čísla. Pokud došly strany ke konsensu, označil
jej jako Paměť a stylizace byla učiněna v 3. osobě množného čísla. Ve vlastním textu se pak
objevují citace městských práv či zřízení zemského a latinské, někdy však zkomolené výrazy
psané českým novogotickým písmem. Klanka při psaní zápisů poměrně často používal
grafické znaky, jimiž odkazoval na návaznost textu. Někdy tyto znaky doplňoval latinským
výrazem ve tvaru Wide, nebo ligaturou kapitálních majuskul NB ve významu Nota bene.
V textu jsou patrné drobné škrty či vsuvky umístěné v marginálních poznámkách. Datum
vyjadřoval výhradně pomocí křesťanského kalendáře.
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Jan Karel Hraše došel při svém bádání k závěru, že úřad vrchnostenského rychtáře byl zřízen v roce 1651,
a tento údaj od něho zřejmě převzala i pozdější literatura. Zápisy rychtářských manuálů však jasně dokazují, že
Václav Klanka tuto funkci zastával paralelně vedle městského rychtíře již v roce 1626 a možná i dříve. Václav
Klanka je v zápisech rychtářských manuálů připomínán jako rychtář Jeho Hraběcí Milosti ještě v roce 1635.
56
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 141r.
57
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 23v.
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Václav Horák Vrchovský
V rychtářských manuálech lze bezpečně rozeznat i písmo jiného městského rychtáře,
a sice Václava Vrchovského, přesněji Václava Horáka Vrchovského.58 Odkud a kdy tento
muž přišel do Náchoda, není bohužel známo. Prvně je v souvislosti s Náchodem zmiňován
v roce 1614, kdy byl ustanoven kantorem na zdejší partikulární škole.59 Jeho rukopis však lze
v rychtářském manuálu předpokládat již v jednom ze zápisů z roku 1609,60 což by
nasvědčovalo tomu, že byl jako dobrý znalec písma oslovován k výpomoci v městské
kanceláři už v dřívější době. Roku 1617 se Václav Horák Vrchovský stal městským rychtářem
a v tomto úřadu setrval až do jara roku 1620.61 Z daného období také pochází většina zápisů,
v nichž je rozpoznatelný jeho rukopis. Jeho rukopis je však patrný i v zápisech z pozdější
doby,62 což zřejmě souvisí s tím, že zastával i jiné důležité funkce v městské správě a zjevně
působil rovněž jako písař výpomocný.63 Václav Horák Vrchovský jako vážený obyvatel města
vlastnil dům na náměstí, který v roce 1623 výměnou za kamenný dům v ulici ke Krajské
bráně64 postoupil Zuzaně, vdově po Janu starším Klamenovi.65
Autorství rukopisu bylo Václavu Horákovi přiřčeno na základě jednoho ze zápisů
rychtářských manuálů, z jehož znění jasně vyplývá, že byl napsán vlastní rukou tohoto
rychtáře, což stvrzuje připojená latinská zkratka MPP.66 U jiného zápisu vykazujícího znaky
jeho rukopisu se pak objevuje sigla ve tvaru W. H. W.67 Václav Horák Vrchovský zajisté
dosáhl vyššího, snad i univerzitního vzdělání, což se také odrazilo v jeho písemném projevu.
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Jméno tohoto rychtáře se v zápisech rychtářských manuálů objevuje v obou uvedených podobách. Historik
Jan Karel Hraše ho ve svých dějinách města Náchoda uvádí navíc pod jménem Václav Vrchovinský (J.K. Hraše,
Dějiny Náchoda I, s. 245.).
59
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 418.
60
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 114r. S ohledem na způsob tvoření jednotlivých liter je
rukopis tohoto zápisu bezpečně možné připsat Václavu Horákovi Vrchovskému, ovšem celkový vzhled zápisu
postrádá vysoký stupeň úhlednosti tolik typický pro jeho pozdější zápisy.
61
Jan Karel Hraše vymezuje funkční období tohoto rychtáře lety 1618–1620 (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I,
s. 245.). Z obsahu zápisů rychtářského manuálu však vyplývá, že Václav Horák Vrchovský vystupuje jako
rychtář již v roce 1617.
62
Jedná se o jeden zápis z roku 1630 (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 9r.) a jeden zápis
z roku 1631 (Tamtéž, fol. 22v-23r.).
63
Městská kancelář zajisté využívala služby Václava Horáka Vrchovského pro jeho výjimečné písařské kvality.
Václav Horák sám sebe uvádí jako výpomocného písaře dokonce i v roce 1618, tedy v době jeho působení
ve funkci městského rychtáře. U jednoho z jím učiněných zápisů v rychtářských manuálech se totiž objevuje
doložka ve znění: …Dáno od zapsání těchto svědků písaři na čas poručenému Václavovi Vrchovskému 4 groše a
služebníku rychtářovu 1 groš (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 188v. Citovaná doložka byla
transkribována dle zásad pro vydávání novověkých historických pramenů stanovených Ivanem Šťovíčkem a
kolektivem autorů. Viz přiložený soupis pramenů a literatury.)
64
Jedná se o ulici směřující z náměstí k jihozápadně situované Krajské čili Hradecké městské bráně. (Bedřich
Profeld, Místopis Náchoda v 17. století, Od kladského pomezí 12, 1934–1935, s. 1.)
65
B. Profeld, Místopis, s. 4.
66
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 194v.
67
Tamtéž, fol. 193r.
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Písmo jím psaných zápisů nabývá většinou znaky české novogotické kurzívy a polokurzívy.
Je charakteristické zvláště svojí drobností, úhledností a pravidelným řádkováním, které působí
velmi uspořádaným dojmem. Rukopis Václava Vrchovského nemá tendenci se naklánět, a to
ani v případě zběžnějšího duktu písma. Jeho litery jsou velmi pravidelné a tvarově stálé.
Minuskulní ostré „s“ tvoří některé zajímavé ligatury, a to zvláště s minuskulou „k“, která se
vyznačuje výraznou vpravo se táhnoucí smyčkou. Ve spřežce „ss“ na první pohled upoutává
velký rozestup mezi oběma literami. Škrty v zápisech se objevují pouze ojediněle, časté
nejsou ani marginální poznámky. Vrchovský datoval pomocí křesťanského kalendáře,
průběžné datování se v jeho zápisech nevyskytuje. Jako jediný písař rychtářských manuálů
navíc používal reklamanty.
Mírou pečlivosti provedení písma Vrchovský reagoval rovněž na obsahovou strukturu
zápisů. Jednotlivé zápisy uvozoval stručným regestem, v nichž lze pozorovat znaky českého
novogotického kresleného písma. Pokud si předmět přestupku proti městskému pořádku
vyžádal složitější projednávání, členil text zápisu důsledně do odstavců dle jednotlivých
výpovědí, které rovněž nadepisoval kresleným písmem. Rozhodnutí rychtáře vyznačoval jako
Vejpověď z práva rychtářského a stylizoval jej obecně jménem rychtáře a osob přísežných
ve 3. osobě množného čísla. Ve vlastním textu se však pro rozhodnutí rychtáře vyskytuje
i latinský výraz Dictum. Zajímavým jevem je použití zkratky v podobě ligatury kapitálních
majuskul NB s významem Nota bene, jíž byla vyznačena zvláštní poznámka k textu.68
V zápisech Václava Vrchovského se objevují také jiné právnické výrazy a samozřejmě
i citace městských práv či zřízení zemského.
Tobiáš Úpický
Tobiáš Úpický působil jako náchodský městský rychtář v letech 1624–1625.69 Z období
jeho krátkého působení v tomto úřadě se v rychtářských manuálech dochovalo pouze nepatrné
množství zápisů psaných jeho rukou.70 Úpického rukopis byl identifikován na základě
68

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 183r.
Jan Karel Hraše uvádí, že Tobiáš Úpický působil jako městský rychtář v letech 1626-1630. (J.K. Hraše, Dějiny
Náchoda I, s. 245.) Tobiáš Úpický se však stal městským rychtářem po obnovení městské rady ke dni 7. říjnu
1624, přičemž od ledna roku 1626 v manuálech vystupuje jako městský rychtář Václav Lanta.
70
Úpického rukopis se sice v těchto městských knihách vyskytuje pouze ojediněle, ovšem v předmagistrátním
aktovém materiálu náchodského městského archivu je uložen dílčí manuál se zápisy z let 1624-1625, který byl
psán celý jeho rukou. Jedná se o soubor složek v rozsahu dvaceti listů, na něž bylo pravděpodobně zapomenuto
při vazbě rychtářských manuálů. Titul tohoto dílčího manuálu zní: Léta Páně 1624 dne 7. Octobris Manuale
k úřadu rychtářskému města Náchoda založený za rychtáře pana Tobiáše Úpického a starších obecních
přísežních pana Mikuláše Kdulíka, pana Ondřeje Crhovskýho a pana Jana Ptáče a pana Martina Freidemberka.
(SOkA Náchod, AM Náchod, PM Náchod III, B. Soudní věci, 2. Civilní sporné, Právní manuály pro různé spory
– pozůstalosti, majetek, dluhy, 1599–1625, inv.č. 1493, kt.č. 24.) Zvláštností Úpického zápisů je, že složky byly
69
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stížnosti, kterou napsal jako měštěnín města Náchoda na chování Václava Vitinoveského,
jinak Nymburského, v roce 1623.71 O autorství rukopisu této stížnosti pak svědčí vlastnoruční
podpis Tobiáše Úpického a připojená latinská zkratka MPP. Vzhledem k tomu, že rychtářské
manuály obsahují zápisyvykazující znaky jeho rukopisu i z pozdějšího období, lze usuzovat,
že Úpický působil příležitostně rovněž jako písař výpomocný.72 Tobiáš Úpický si však zřejmě
přivydělával také jako písař soukromý, čemuž nasvědčuje do manuálu vevázaná žaloba psaná
jeho rukou jménem Anny, manželky Gregora Galla.73
Rukopis Tobiáše Úpického není nijak zvlášť úhledný, je však celkem dobře čitelný. Písmo
zápisů psaných jeho rukou má převážně znaky české novogotické kurzívy. O polokurzívě by
se snad dalo hovořit pouze v případě prvních řádků textu pečlivěji provedených zápisů,
v nichž je patrná snaha o úhlednější provedení liter. Úpického písmo má několik velmi
charakteristických znaků. Předně se jedná o nápadné prodloužení dolních smyček liter „h“,
„g“, „j“ či „z“, jež výrazně přesahují spodní dotahovací linku. Dále je pozorovatelné důsledné
zdvojování dříků liter „r“, „u“, „w“ a „y“ u základní linky. V dataci Tobiáš Úpický používal
buď datování pomocí křesťanského kalendáře, nebo průběžné datování, výjimečně se však
oba způsoby určení dat mohou vyskytovat i souběžně. Škrty a marginální poznámky se
objevují zřejmě vzhledem k malé četnosti jím psaných zápisů pouze ojediněle. Nacházejí
se zde však grafické znaky odkazující na návaznost textu.
Michal Štefek
V letech 1608 a 1609 se v manuálu objevují záznamy psané totožnou rukou, které však
nasvědčují tomu, že jejich autor nebyl příliš zběhlým písařem. Jejich autorství bylo přiřčeno
Michalu Štefkovi, a to na základě indicií vyplývajících přímo z obsahu těchto zápisů.
Domněnku, že tyto zápisy byly psány rukou Michala Štefka, podporuje parafa obsahující
litery Stfk, nacházející se pod textem zápisů psaných tímto rukopisem. Ztotožnění písaře
s Michalem Štefkem se nabízelo, neboť jeho jméno v zápisech s touto parafou figuruje,
doprovázené navíc titulem spoluradní města Náchoda.74 Po roce 1609 se však již zápisy
při spojování seřazeny pozpátku. Tento jev je patrný jak v dílčím manuálu, tak ve složce vevázané
do rychtářského manuálu se zápisy z let 1603-1632. O chaotickém uspořádání písemností rychtářského úřadu
v tomto období svědčí také to, že v několika případech došlo k roztržení zápisů vztahujících se k jedné
záležitosti, kdy jedna část byla vevázána do městské knihy a druhá zůstala v nepřivázaném dílčím manuálu.
71
SOkA Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 225r.
72
Jedná se konkrétně o jeden zápis z roku 1630 (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 10r.)
a o jeden záznam z roku 1632 (Tamtéž, fol. 38r-39r.).
73
SOkA Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 38r-39r.
74
Typický příklad zápisu obsahujícího jméno a parafu Michala Štefka lze nalézt v rychtářském manuálu
se zápisy z let 1603–1632 na fol. 85v. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 85v.)
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psané rukou Michala Štefka v manuálu nevyskytují. Jeho jméno se později objevuje ještě
v zápise z roku 1613, ovšem již v jiné souvislosti. V tomto zápise je totiž zaznamenáno
jednání před právem rychtářským v záležitosti vrácení peněz, které dlužil Tobiáš Čapek
nebožtíkovi Michalu Štefkovi.75
Rukopis Michala Štefka je značně kostrbatý. Písmo jeho zápisů lze zařadit do kategorie
česká novogotická kurzíva, jelikož je zběžné, má náklon doprava a ve slovech dochází
ke spojování liter pomocí napojovacích tahů. O nepříliš velké vzdělanosti písaře svědčí
zkomolení latinského výrazu ut supra, který se objevuje na konci zápisů ve tvaru ucupra,
či špatné kladení číslic při zaznamenávání letopočtu. Písař navíc používal některé
nestandardní písařské postupy, z nichž je nejvýraznější zařazování kulatého „S“ doprostřed
slov. Také litera „y“ má velmi charakteristický tvar, neboť dřík tohoto písmene se na dolní
dotahovací lince vždy prudce stáčí doprava. Michal Štefek se však zřejmě snažil
i o kaligrafičtější ztvárnění zápisů. V takovém případě litery napřimoval a usiloval o jejich
pečlivější provedení. O polokurzívě se však v tomto případě hovořit nedá. Škrty se v textu
objevují minimálně, výjimečně lze zaznamenat i výskyt marginální poznámky obsahující
textovou vsuvku. Datum je v zápisech vyjadřováno výhradně pomocí křesťanského kalendáře.
Zvláštním jevem je pak grafické znamení s podobě ruky, provázené výrazem Nota bene, které
v případě nedostatečného prostoru pro dopsání zápisu upozorňuje na návaznost textu.76
Matěj Švestka
Mezi pomocné písaře je s největší pravděpodobností možné zařadit také Matěje Švestku,
jehož rukopis se objevuje v zápisech rychtářského manuálu v letech 1608 a 1609. Totožnost
písaře byla určena na základě zmínky o jeho osobě, jež se nachází v záznamu přátelského
porovnání z roku 1608. V závěru tohoto zápisu je uvedeno, že …stalo [se] léta a dne svrchu
psaného v přítomnosti osob pana Mikuláše Kdulíka, rychtáře [v] ty časy města Náchoda,
pana Jana Kučírka, staršího obecního, a souseda města téhož Matěje Švestky, spisujícího
smlouvy této.77 Matěj Švestka však zřejmě působil i jako písař soukromý, čemuž nasvědčují
dvě do manuálu dodatečně vevázané žaloby z roku 160878 a 1609.79

75

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 131v.
Tamtéž, fol. 56v, 57v.
77
Tamtéž, fol. 79v. (Text byl transkribován dle zásad pro vydávání novověkých historických pramenů
stanovených Ivanem Šťovíčkem a kolektivem autorů. Viz přiložený soupis pramenů a literatury.)
78
Tamtéž, fol. 77r.
79
Tamtéž fol. 98r.
76
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Rukopis Matěje Švestky naznačuje, že se nejednalo o příliš zběhlého písaře. Jeho zápisy
jsou psány výhradně českou novogotickou kurzívou, přičemž snahy o jakékoli kaligrafičtější
provedení písma nejsou patrny. Rukopis tohoto písaře působí poněkud neuspořádaně, až
rozevlátě. Jeho charakteristickým znakem je tvar některých majuskul, zvláště pak litery „T“,
„K“ a „R“, či majuskulní spřežky „Cz“. Základním poznávacím prvkem rukopisu Matěje
Švestky je však minuskulní „t“, jehož horní konec dříku je ozdoben výraznou, vlevo směřující
vlnovkou, díky níž tvoří velice specifické ligatury s literami „s“, „a“, „e“, „h“ apod. V textu
se objevují škrty i marginální poznámky, obsahující většinou textové opravy či vsuvky.
V dataci Matěj Švestka používal výhradně datování pomocí křesťanského kalendáře.
Výjimečně se lze v jeho zápisech setkat i s citací městských práv či zemského zřízení.

2.3.3 Anonymní písaři
Kromě rukopisů, jejichž autorství bylo možné určit bez větších komplikací, se v zápisech
rychtářských manuálů objevuje několik písařských rukou, které s určitostí identifikovat nelze.
U některých z nich lze předpokládat úzkou vazbu na rychtářský úřad, jelikož se na písařských
pracích podíleli podstatnější měrou. V jiných případech se anonymní rukopisy vyskytují jen
v drobných přípiscích k textu psanému jiným písařem, takže se pravděpodobně jednalo
o osoby zapisující do manuálů pouze příležitostně. Formální stránka těchto přípisů navíc
většinou svědčí o písařově nepříliš dobré znalosti písma.
K identifikaci rukopisů písařů, jejichž jména zůstala anonymní, byl vytvořen systém
značení pomocí kombinace písmen a číslic. První část označení písaře identifikuje rychtářský
manuál, v němž se jeho rukopis nachází. Kombinace písmen a římské číslice ve tvaru RM I
byla zvolena pro manuál se zápisy z let 1603–1632,80 pro manuál se zápisy z let 1626–163981
byla použita kombinace RM II. Písmena PP naznačují, že by se mohlo jednat o písaře
pomocného či příležitostného, takovým písařem však mohl být i sám rychtář nebo jiný
představitel městské správy. Označení anonymních písařů končí arabskou číslicí určující
pořadí, v jakém se jejich rukopisy v manuálech vyskytují.

80
81

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34.
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35.
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Písař RM I PP 1 (Jan Šiška)
Jako RM I PP 1 je označen písař, jehož rukopis se nachází v nejstarších zápisech
rychtářských manuálů. Tento písař zapisoval do manuálu v letech 1603–1607 souběžně
s radním písařem Severinem Bokem a jeho rukopis jeví známky poměrně dobré znalosti
písma. Vzhledem k rozsahu jím psaných zápisů lze navíc usuzovat, že se jednalo o osobu,
která byla s rychtářským úřadem úzce spojena. S přihlédnutím k době funkčního období
rychtáře Jana Šišky, jenž v tomto úřadě působil v letech 1603–1607,82 se ztotožnění tohoto
rychtáře s písařem RM I PP 1 přímo nabízí. Bohužel však nebyly nalezeny žádné indicie,
které by vyslovenou domněnku potvrdily, a nepomohlo ani srovnání rukopisu písaře
s rukopisy zápisů jiných městských knih z tohoto období.
Písmo psané rukou písaře RM I PP 1 je charakteristické svojí drobností a pravidelností.
Zápisy se vyznačují nápadnou stručností a hustým řádkováním, nadpisy a regesty se objevují
pouze výjimečně. Litery jsou tvarově stálé a mají znaky české novogotické kurzívy. Přestože
je písmo poměrně zběžné a litery ve slovech jsou důsledně spojovány napojovacími tahy,
písmo příliš nejeví tendenci se naklánět. Polokurzíva byla v zápisech písaře RM I PP 1
použita pouze ojediněle, a to konkrétně v titulu uvozujícím pasáž rychtářského manuálu
se zápisy z let 1603–1607.83 Při citaci městských práv, která byla spíše výjimečná, používal
majuskulní kurzívní litery v kombinaci s římskými číslicemi. Nepříliš často se v těchto
zápisech lze setkat taktéž s latinskými právnickými výrazy, jež navíc bývají poněkud
zkomolené (Dyktum apod.). Škrty a opravy jsou poměrně časté, objevuje se i mřežování
zápisů. Obvyklé jsou také marginální poznámky obsahující převážně vsuvky. Při dataci
používal výhradně datování pomocí křesťanského kalendáře.
Písař RM I PP 2 (Václav Průša)
Podobná situace jako v případě písaře RM I PP 1 nastala i při vyhodnocení rukopisu písaře
označeného jako RM I PP 2. Zápisy psané rukou písaře RM I PP 2 jeví jasné známky toho, že
82

Jan Karel Hraše ve své monografii o dějinách města Náchoda uvádí, že Jan Šiška zastával úřad náchodského
rychtáře v letech 1603–1606. (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 245.) Avšak vzhledem k tomu, že rychtář
Mikuláš Kdulík, nastupující do úřadu po Janu Šiškovi, je v manuálu prvně připomínán až v srpnu roku 1607
(SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 64r.), lze předpokládat, že Jan Šiška setrval v úřadě
rychtáře až do této doby.
83
Titulní list této části rychtářského manuálu má následující znění: Manual rychtářský za Jana Šišky, rychtáře
města Náchoda, jest založen v středu po svatým Janu roku počítajícího 1603 [25. červen 1603]. Polokurzívou
jsou však psány pouze tři slova z celého titulu, které se vyskytují v jeho prvním řádku. Jsou to slova Manual,
rychtářský a Jana. Předložka za byla opomenuta, takže byla připsána nad řádek jako vsuvka. (SOkA Náchod,
AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 1r.)
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jejich autor byl velmi obratným písařem a že měl zřejmě úzkou vazbu na rychtářský úřad.
Jedná se totiž o poměrně četné zápisy provedené jednou osobou v časovém rozmezí let
1623–1624. V této době působil jako náchodský rychtář Václav Průša,84 jenž by s velkou
pravděpodobností mohl být s písařem RM I PP 2 ztotožněn, ovšem opět chybí důkazy, které
by toto tvrzení prokázaly. Vzhledem k tomu, že Václav Průša je v roce 1628 uváděn jako
písař důchodní,85 zajisté by k potvrzení identifikace rukopisu tohoto písaře mohl výrazným
způsobem přispět detailní paleografický rozbor dochovaného účetního materiálu náchodské
městské správy z daného období.86
Rukopis písaře RM I PP 2 se vyznačuje úhledností a pečlivostí jeho provedení. Písmo
nabývá znaků české novogotické kurzívy, ale objevuje se i velmi pečlivě provedená
polokurzíva, a to zvláště v nadpisech, ve stručných regestech uvozujících zápisy či v prvních
řádcích zápisů samotných. Co se týče proporcí písma, lze hovořit spíše o vyšším modulu.
Litery kurzívy pak mají pravidelný náklon doprava, který je nejmarkantnější u písmene „p“
v jeho minuskulní i majuskulní podobě. Pro litery „p“ a ostré „s“ je také typické výrazné
prodloužení dříku přes dolní dotahovací linku. Objevuje se taktéž náznak zdvojování dříků
u minuskulní litery „a“ při vrchní lince a u minuskulního „r“ při základní lince. V zápisech
písaře RM I PP 2 se však neobjevují citace městských práv a výjimečný je i výskyt latinských
právnických výrazů. V dataci písař vedle sebe stavěl datování pomocí křesťanského kalendáře
a datování průběžné.
Písař RM I PP 3
Rukopis, který byl připsán písaři označovanému jako RM I PP 3, se objevuje
v rychtářských manuálech celkem na třech místech, ve všech případech se však jedná
o stručnou poznámku či o pouhé nedatované přípisky k textu. Prvně se tento rukopis
vyskytuje v nedatovaném záznamu vepsaném na list mezi zápisy z roku 1606,87 ovšem vznikl
zřejmě v mnohem pozdější době, neboť se obsahově vztahuje k zápisu z roku 1616.88 Tento
zápis představuje písařův nejdelší písemný záznam do manuálu, který měl rozsah pěti řádků.
84

I v případě časového vymezení působení Václava Průši v úřadu městského rychtáře dochází k rozporu údajů
uváděných náchodským historikem Janem Karlem Hrašem a údajů zjištěných v rychtářských manuálech. Hraše
předpokládá, že Václav Průša byl náchodským rychtářem v letech 1624–1625 (J.K Hraše, Dějiny Náchoda I,
s. 245.), ovšem rychtářské manuály připomínají Václava Průšu jako rychtáře již v červnu roku 1623 (SOkA
Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 228r.).
85
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 956, kn.č. 155, fol. 62a.
86
Účetní knihy městského důchodu se pro sledované období bohužel nedochovaly. K porovnání rukopisu by
tedy mohla být použita pouze důchodní registra obecního statku Slaný a případně i některé z městských účtů.
87
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 37r.
88
Tamtéž, fol. 172r,v. Záznam se týká dluhu Jiříka Záruby ve výši 33 kop, který měl vůči Tobiáši Trynksovi.
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Formální i obsahová stránka záznamu pak svědčí o tom, že jeho autor nebyl příliš vzdělaný
a pravděpodobně do knih zapisoval pouze ve výjimečných případech. Písmo je totiž velmi
kostrbaté, a jelikož tvorba liter činila písařovi značné potíže, používal výhradně minuskulní
tvary českého novogotického písma, které navíc stavěl samostatně, neboť je zřejmě nedovedl
spojit napojovacími tahy. Samostatné kladení liter navíc způsobilo také zhoršení obsahové
zřetelnosti textu, protože písař nedělal mezery mezi jednotlivými slovy a občas mu dokonce
některé litery z textu úplně vypadly.89 V druhém případě je rukopis písaře RM I PP 3
rozpoznatelný v dvouřádkovém přípisku k zápisu Václava Klanky z roku 1615,90 potřetí se
jeho rukopis objevuje v dvouřádkovém přípisku k zápisu písaře Lukáše Šadimského
ze Šadimi z roku 1616,91 k němuž se vztahuje i výše zmiňovaný záznam učiněný na list mezi
zápisy z let 1606. V těchto pozdějších záznamech je však již patrný písařův pokrop,
projevující se větší zběžností písma způsobenou snahou po napojování liter v rámci
jednotlivých slov.
Písař RM I PP 4
Neznámé zůstalo také jméno autora německého zápisu z roku 1608,92 jenž byl označen
jako písař RM I PP 4. Jeho zápis do rychtářského manuálu byl pouze ojedinělý, čímž se nabízí
otázka, v jakém vztahu k městské kanceláři tento písař vlastně byl. Historik Jan Karel Hraše
ve svých dějinách města Náchoda uvádí, že vzrůstající potřeba využití německého jazyka
v písemném styku po roce 1620 přiměla představitele města najímat německého písaře.93 Je
tedy pravděpodobné, že se k takovému, i když třeba jen jednorázovému kroku městská rada
uchylovala i v letech předcházejících. Tomu, že písař nebyl s městskou kanceláří úzce spojen,
navíc nasvědčuje i vlastní znění zápisu. Písař totiž výrazně zkomolil jméno úřadujícího
rychtáře Mikuláše Kdulíka,94 což by se v případě jeho bližší vazby na městský úřad zřejmě
nestalo. Německý písař byl s největší pravděpodobností k sepsání zápisu přizván proto, že se
řízení před právem rychtářským týkalo osoby německého původu.95
89

Pro názornost je připojena transliterace celého textu záznamu. Oproti originálu však bylo pro přehlednost
zdůrazněno jeho členění na jednotlivá slova: poznamenany v mualy rychtarskym girzik zaruba ssurperka
na dobigasse trynksa pripowied prawu ryhtarskymu abi wic prawa nebilo prigimano az bi se tomuto wierzitely
ten dluh zaplatil totiž triczet kop a tri kopy
90
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 152v.
91
Tamtéž, fol. 172v.
92
Tamtéž, fol. 89v.
93
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 261.
94
Jméno Mikuláše Kdulíka se v tomto zápise objevuje ve tvaru Nicolaus Dulleck.
95
Zápis dokládá uzavření přátelské smlouvy mezi Janem Holým Kosteleckým, po povýšení do šlechtického
stavu v roce 1615 s predikátem ze Sladova, a vojákem Kryštofem Langerem, o jehož původu zápis bohužel
nehovoří, lze tedy pouze předpokládat, že byl Němec.
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Rukopis písaře RM I PP 4 je rukopisem v psaní zběhlého písaře. Zápis byl napsán
německou novogotickou kurzívou, která je celkem dobře čitelná. Litery jsou mírně nakloněny
vpravo, jsou drobné, pravidelné a ve slovech důsledně spojované napojovacími tahy. První
řádek zápisu byl zvýrazněn zvětšením a pečlivějším provedením liter. V textu se objevují
ojedinělé škrty a opravy nadepsáním. V dataci písař používal datování pomocí křesťanského
kalendáře.
Písař RM I PP 5
Další rukopis, jehož autora nebylo možné identifikovat, se objevuje mezi zápisy
rychtářského manuálu datovanými do let 1610–1613. Pro přehlednost byl tento písař označen
jako písař RM I PP 5. Rukopis tohoto písaře se nejprve vyskytuje jen v drobných přípiscích
k záznamům psaným rukou radního písaře Lukáše Šadimského,96 posléze se však jeho
písařská aktivita rozšířila i na stylizování celých zápisů.97 Je zřejmé, že autor tohoto rukopisu
nebyl příliš zběhlým písařem. Jeho písmo má znaky české novogotické kurzívy, je poněkud
těžkopádné a nepříliš vzhledné. Určujícím hlediskem pro jeho identifikaci se stala minuskulní
litera „k“, díky jejímuž specifickému tvaru se rukopis tohoto písaře stává těžko zaměnitelným.
V dataci používal datování pomocí křesťanského kalendáře, přičemž letopočet uváděl
v římských číslech, nebo jej rozepisoval slovně.
Písař RM II PP 1 (Martin Jedlička)
Za rychtářství Martina Jedličky v letech 1632–163698 byly do rychtářského manuálu
vepsány dva zápisy, u nichž by se dalo předpokládat, že jejich autorem byl sám rychtář. Tato
domněnka je však bohužel opět nepotvrditelná, takže bylo nutné tohoto písaře rovněž zařadit
mezi písaře anonymní a označit jej jako RM II PP 1. Zmiňované zápisy pocházejí z roku
163499 a 1635100 a v obou případech v nich lze pozorovat velmi úhlednou českou
novogotickou kurzívu, která se objevuje i v nadepsaném regestu zápisu. Písmo je spíše stojaté
a je dobře čitelné, jelikož jednotlivé litery jsou pečlivě provedené a tvarově stálé. Rukopis
písaře je charakteristický ozdobnými prvky v podobě zvlněných dříků či drobných obloučků
96

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 91v, 125r, 128r.
Tamtéž, fol. 236r, 239r,v.
98
Funkční období rychtáře Martina Jedličky bylo vymezeno výhradně na základě údajů zápisů rychtářských
manuálů. Monografie Jana Karla Hraše totiž bližší informace o náchodských rychtářích z tohoto období vůbec
neobsahuje.
99
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 34v.
100
Tamtéž, fol. 51v.
97

105

u majuskul „M“, „N“, „R“, „U“, „V“, „W“ a „Y“. Typické pro tento rukopis je také
majuskulní jednobříškové „A“, výhradní používání samohlásky „y“ a důsledné měkčení
samohlásky „e“ pomocí diakritických znamének, které mohou mít podobu tečky nebo
dokonce i háčku. Písař datuje pomocí křesťanského kalendáře, škrty a marginální poznámky
nejsou zřejmě vzhledem k malému počtu jím učiněných zápisů patrné.
Písař RM II PP 2
Rukopis písaře označeného jako písař RM II PP 2 se v rychtářských manuálech objevuje
pouze v ojedinělém případě, konkrétně v jednom ze zápisů pocházejících z roku 1630.101
Obsahově se zápis od ostatních nijak výrazně neodlišuje, nestandardní byl spíše způsob jeho
vložení do knihy. Písař jej totiž napsal na kus papíru, který byl zřejmě vystřižen z jiného listu
manuálu,102 a přišil jej mezi listy, kam byly vepsány obsahově související zápisy. Rukopis
písaře RM II PP 2 je poměrně úhledný. Písmo vykazuje znaky české novogotické kurzívy,
litery jsou mírně nakloněny vpravo a jsou patrné náznaky po jejich napojování ve slovech.
Modul písma je spíše vysoký, charakteristický je pro něj specifický tvar majuskuly „Y“,
respektive „J“. V dataci bylo použito datování pomocí křesťanského kalendáře.
Písař RM II PP 3
Mezi zápisy z roku 1632 a 1634 se nacházejí celkem tři záznamy,103 v nichž je patrný
rukopis anonymního písaře označeného jako písař RM II PP 3. Rukopis tohoto písaře je velmi
úhledný a pečlivost provedení jednotlivých liter naznačuje, že by se mohlo jednat spíše
o českou novogotickou polokurzívu než o písmo kurzívní. Litery jsou totiž ve slovech
kladeny samostatně, častěji se spojují pouze v ligaturách „st“ a „sl“, zvláštní tvary pak tyto
ligatury vytvářejí v případě kulatého „S“ na počátku slov. Modul písma je spíše vysoký, dříky
liter mohou být ozdobně prohnuty. Pro rukopis tohoto písaře je charakteristické odstranění
spřežek „cz“ a „rz“, takže změkčování souhlásek bylo znázorněno pouze pomocí
diakritických znamének (tečkami nad literami „c“ a „r“). Zachováno však zůstalo použití
spřežky „ss“. Datum písař vyjadřoval pomocí křesťanského kalendáře.
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SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 12v.
Odstřižena byla zřejmě nepopsaná část listu, který byl při moderní foliaci tohoto manuálu označen číslem 26.
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SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 35r, 39v a 55r.
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Písař RM II PP 4
Písař RM II PP 4 zapisoval do rychtářského manuálu v letech 1634, 1636 a 1637.104 Jeho
rukopis napovídá, že se jednalo pouze o příležitostného písaře, který nebyl v písmu příliš
zběhlý. Jím učiněné zápisy byly stručné a stylisticky poměrně jednoduché bez jakékoli snahy
po formální úpravě textu, většina z nich byla navíc mřežovaná. Písmo jeho zápisů má znaky
české novogotické kurzívy. Tvorba liter mu však zjevně dělala určité potíže, jelikož používal
výhradně minuskuly, které stavěl samostatně, a to nikoli z estetických důvodů, ale zřejmě
proto, že je nedokázal spojovat v plynulém psaní. Patrné je rovněž špatné umísťování mezer
při rozdělování slov. Zápisy byly datovány pomocí křesťanského kalendáře.
Písař RM II PP 5
Rukopis písaře označeného jako písař RM II PP 5 je rozpoznatelný ve dvou zápisech
pocházejících z roku 1635.105 Písmo tohoto písaře je specifické především tím, že se v něm
objevuje zvýšené množství kurentních prvků. Z celkového hlediska je však toto písmo
zařaditelné spíše do kategorie česká novogotická kurzíva. Rukopis písaře RM II PP 5 se
vyznačuje zběžnějším duktem a vysokým modulem písma. Počáteční majuskula věty bývá
zvýrazněna mohutným obloukem přesahujícím přes dolní dotahovací linku. Dolní dotahovací
linku výrazně přesahují také prodloužené dříky liter „i“, „p“ (respektive „P“) či ostrého „s“,
přičemž litery „p“ či „P“, ostré „s“, „t“ a ligatura „st“ často překračují i dotahovací linku
horní. V zápisech se objevují škrty a datování pomocí křesťanského kalendáře.

2.3.4 Rukopisy žalob, právních odpovědí a průvodů
Zvláštní skupinu tvoří rukopisy písemných žalob, právních odpovědí či svědomí
a převedení, s nimiž bylo přistupováno k právu rychtářskému a které byly do rychtářských
manuálů dodatečně vevazovány. Tyto písemnosti vznikaly zřejmě na zakázku u soukromých
písařů,106 neboť ve většině případů je patrné, že osoby, jejichž jménem byly sepsány, nebyly
jejich autorem. Písaři takových písemností bývali velice obratní a stylisticky zdatní, tudíž lze
104

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 34v, 63v, 64r.
Tamtéž, fol. 53v, 54r.
106
V novověku v souvislosti s prudce stoupající potřebou znalosti písma nalezli soukromí (neboli též řemeslní)
písaři a kaligrafové širší uplatnění. Poskytovali veřejnosti písařské služby, stávali se příležitostnými učiteli psaní,
někdy dokonce zřizovali i soukromé školy. Někteří z těchto písařů zastávali také místa písařů v městských
a jiných kancelářích (J. Kašpar, Úvod, s. 30.).
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předpokládat, že se jednalo o osoby s určitým stupněm vzdělání. V ojedinělých případech se
dokonce podařilo prokázat jejich návaznost na městský úřad.107 Většinou však rukopisy těchto
písařů zůstaly vzhledem k nedostatku srovnávacího materiálu anonymní. Pro jejich
identifikaci byl použit obdobný systém označení jako v případě anonymních písařů
zapisujících do městských knih, byli však od nich odlišeni zařazením kombinace písmen SP.
Pro zdůraznění individuálních písařských projevů byly při popisu jednotlivých rukopisů
citovány vzájemně porovnatelné pasáže písemností, v nichž se mohly odrazit osobité prvky
písařských stylů.108
Do této kategorie spadají také tři písemnosti, u nichž by se dalo předpokládat, že jejich
písaři byli zástupci náchodské partikulární školy. Ve všech třech případech se jedná
o písemná svědomí dodaná k právu rychtářskému v roce 1619 ve spojitosti s jednou konkrétní
spornou záležitostí.109 Jejich autory byli s největší pravděpodobností kantor Jiřík Spherinus
Pardubský a žáci Ondřej Martinec z České Skalice a Matěj Souček z Hlinska. Identita písařů
vyplývá z vlastního textu písemností, z přípisků radního písaře Lukáše Šadimského učiněných
na jednotlivá svědomí a z připojeného soupisu všech svědků vystupujících v řešeném
sporu.110
Jiřík Spherinus Pardubský
Jiřík Spherinus Pardubský studoval na pražské univerzitě a dosáhl titulu bakalář. Roku
1618 byl z pověření prorektora univerzity ustanoven kantorem na náchodské partikulární
škole, kde působil do roku 1620.111 Více o jeho osobě bohužel není známo.
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Mezi žalobami dodanými k rychtářskému právu v písemné podobě byl identifikován rukopis Matěje Švestky,
který zřejmě v letech 1608 a 1609 působil jako výpomocný radní písař. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835,
kn.č. 34, fol. 77r, 98r.) Jako soukromý písař působil zajisté i Václav Nymburský, radní písař v letech 1623–1630,
jehož rukopis byl rozpoznán v písemné právní odpovědi z roku 1609 (Tamtéž, fol. 110r,v.), v písemných
průvodech z roku 1618 (Tamtéž, fol. 189r,v.) a ve svědomích dodaných k právu rychtářskému v roce 1619
(Tamtéž, fol. 206r, 207r.). Identifikovat se podařilo také rukopis bývalého rychtáře Tobiáše Úpického, který
v roce 1632 stylizoval žalobu Anny, manželky Gregora Galla, na Annu, vdovu pozůstalou po židu Izákovi.
(SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 38r-39r.) Písařské služby soukromým osobám poskytoval
také Lukáš Šadimský ze Šadimi, jehož rukopis je rozpoznatelný ve dvou žalobách, respektive v žalobě
a stavuňku, podaných v písemné formě k rychtářskému právu v roce 1633. (Tamtéž, fol. 48r, 50r.).
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Citované úryvky byly transkribovány dle zásad pro vydávání novověkých historických pramenů stanovených
Ivanem Šťovíčkem a kolektivem autorů (viz přiložený soupis pramenů a literatury).
109
Jedná se o spor Václava Šamši s Tobiášem Růžkem ze vsi Lipí, vzniklý na základě podané žaloby na Tobiáše
Růžka z výtržnosti učiněné na Václavu Šamšovi. V tomto sporu vystupovalo z popudu Václava Šamši celkem
šest svědků. Šamšova žaloba i odpověď Václava Růžka byly do manuálu zaznamenány rychtářem Václavem
Horákem Vrchovským. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 201r,v.) Vlastní průběh řízení
před právem rychtářským a jedno ze svědomí zapsal radní písař Lukáš Šadimský ze Šadimi. (Tamtéž, fol. 201v,
202r, 207v-210v.) Ve zbylých dvou písemně dodaných svědomích lze rozeznat rukopis budoucího radního
písaře Václava Nymburského. (Tamtéž, fol. 206r, 207r.)
110
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 202r.
111
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 418-419.
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Písmo svědomí stylizovaného Jiříkem Spherinem Pardubským112 má znaky české
novogotické kurzívy, je lehké a i přes svoji zběžnost dobře čitelné, působí však poněkud
neuspořádaným dojmem. Tento jev souvisí zřejmě s tím, že litery, třebaže jsou ve slovech
spojovány napojovacími tahy, nemají pravidelný náklon. Rukopis Jiříka Spherina
Pardubského se vyznačuje stálostí tvarů jednotlivých liter, přičemž tvarová jednotnost je
pozorovatelná i u majuskuly a minuskuly litery „p“. Osobitým prvkem tohoto rukopisu je tvar
minuskulního „k“ a spřežky „ss“. Spřežka „ss“ je specifická především tím, že na konci
i uprostřed slov nabývá podobu spojení ostrého a kulatého „s“ v uvedeném pořadí liter.
Uprostřed slov pak mohla vzniknout jejich ligatura, kdy oblouček ostrého „s“ se sklání až
k základní lince, kde tvoří smyčku. Současně se však uprostřed slov objevuje i obvyklá forma
spřežky „ss“ s použitím dvou ostrých „s“. Dalším jevem typickým pro Pardubského rukopis je
značně nepravidelné používání spřežky „cz“.
Rovněž stylizace této písemnosti má své charakteristické prvky. Svědomí Jiříka Spherina
Pardubského postrádá jakékoli zdvořilostní oslovení rychtáře. Úvodní věta obsahuje přímo
oznámení důvodu sepsání tohoto svědectví, jež zní: Jakož jsem pohnán od Václava Šamši,
měštěnína a souseda města tohoto Náchoda, a to o vydání svědomí k té při, kterou při právě
rychtářském zde v městě Náchodě spolu s Tobiášem Růžkovým ze vsi Lipího má, pročež čehož
sem v pravdě povědom a co samo v sobě jest, o tom povídám takto, že… V závěru písemnosti
se objevuje formule ve znění Actum vydání svědomí tohoto ode mne Jiřího Sphoerina
Pardubského ve čtvrtek po památce Rozeslání Apoštolův léta tohoto 1619.
Ondřej Martinec z České Skalice
Svědomí sepsané rukou Ondřeje Martince113 je poměrně stručné. Tomu odpovídá také
formát papíru, na němž bylo k právu rychtářskému dodáno, který se zcela vymyká běžné
velikosti listů tohoto rychtářského manuálu. Poznámka radního písaře Lukáše Šadimského
uvádí, že se jedná o písemnou výpověď Ondřeje Martince z městečka Česká Skalice
nad Úpou v učení literním v škole v městě Náchodě zůstávajícího.114 Z písemného
i stylistického hlediska je patrné, že písař tohoto svědomí nebyl příliš obratný. Písmo je totiž
poměrně nevzhledné a objevují se v něm chyby a opravy, a to i v případě celkem
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SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 203r.
Tamtéž, fol. 204r.
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Tamtéž, fol. 202r, 204r.
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jednoduchých slov.115 Pro českou novogotickou kurzívu tohoto rukopisu je charakteristický
především tvar minuskulního „z“, jehož bříško v dolním pásmu přechází ve smyčku a je
oproti hornímu bříšku této litery výrazně zmenšeno.
V úvodu písemnosti se objevuje stručné oslovení ve znění Vaší Milosti Páni, po němž
následuje krátké zdůvodnění sepsání svědomí. Písemnosti ovšem zcela chybí závěrečná
datovací formule a v textu tohoto svědomí navíc není vůbec uvedeno jméno svědčící osoby.
Také stylizace vlastního jádra svědectví vykazuje určité nedostatky, které však
i přes nelogičnost některých použitých výrazů nijak významově neznehodnocují obsah
poskytnuté výpovědi.116 Písař používal jako interpunkční znaménko výhradně tečku (v textu
se neobjevuje ani jedna čárka), zvláštním interpunkčním prvkem je pak dvojtečka, jež měla
zřejmě uvozovat přímou řeč. Písař ji však v textu postavil na nevhodné místo.117
Matěj Souček z Hlinska
Autorství rukopisu přiřčeného Matěji Součkovi z Hlinska vyplývá nejen z poznámek
radního písaře Lukáše Šadimského, ale také ze znění vlastního textu svědomí dodaného
k právu rychtářskému. Tyto písemné záznamy se však rozcházejí v určení místa jeho původu.
Lukáš Šadimský jej zaznamenává jako Matěje Součka ze Skutče, a to jak v soupisu svědků
účastnících se právního řízení, tak v přípisku k svědomí sepsanému vlastní rukou Matěje
Součka.118 Písař svědomí ovšem sám sebe v závěrečné formuli této písemnosti jmenuje jako
Matěje Součka Hlineckého, v škole náchodské při umění literním zůstávajícího.119 Za této
situace se lze spíše přiklonit k variantě, že v případě záznamů Lukáše Šadimského došlo
k omylu a že Matěj Souček skutečně pocházel z města Hlinska.120
Písmo tohoto písaře je velice úhledné. Jedná se o českou novogotickou kurzívu, jejíž litery
mají pravidelný náklon vpravo, avšak jejich spojování ve slovech je v některých případech
115

Již v prvním řádku tohoto svědomí se objevuje škrt špatně nasazené litery „p“ a vzápětí následuje oprava
výrazu k svědomí. Zkomoleno a opraveno škrtem litery ve slově bylo i křestní jméno Tobiáše Růžka. Ve slově
domů je patrné přepsání špatně zvolené koncovky písmenem „u“, ve slově házeli zas muselo být přepsáno literou
„e“ špatně použité písmeno „a“.
116
Celý text svědomí Ondřeje Martince zní: Vaší Milosti Páni, jako jsem právně pohnán k svědomí od Václava
Šamši, souseda v městě Náchodě, to Vám mohu oznámiti, že jsem nespatřil, aby se jaké zkrácení stalo
od Václava Šamši tomu Tobiášovi Růžkovi. Oni pak domu jdouc říkali, již jdem, nekredem se, než jdem. A zase
se navrátili. Co by mohl pomysliti na něco dobrýho s takovou hroznou řečí: Co ty, šelmo Šamšo, na nás
povoláváš. To mohu říci, že je nevstával od stolu, ani nevolal za nimi, nebo jsem tu byl přítomen tedáž, když šli
sedláci domů. Po té pak hrozný řeči házeli, než nevím kdo, kamením, nebo jich bylo několik, z nich jsou byli, oni
vědí, kteří házeli.
117
Písař použil dvojtečku v této souvislosti: …Co by mohl pomysliti na něco dobrýho: s takovou hroznou řečí.
Co ty Šamšo na nás povoláváš…
118
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 202r, 205r.
119
Tamtéž, fol. 205r.
120
S největší pravděpodobností jde o město Hlinsko na Chrudimsku.
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pouze v náznaku. Tendence stavět litery ve slovech samostatně zřejmě souvisela se snahou
o větší úhlednost psaného písma. Litery mají vyšší modul a jsou tvarově stálé. Pro rukopis
tohoto písaře je charakteristický především jednotně užívaný tvar minuskuly „k“ či velice
specifický tvar minuskuly „y“, u níž dochází ke zdvojení dříku na základní lince a ke zvlnění
konce dříku v dolním pásmu. Ke štěpení dříku na základní lince dochází také u litery „r“.
Litera „p“ může nabývat hned dva tvary, přičemž varianta písmene s rozdvojeným bříškem by
mohla být považována za majuskulu, kterou však písař zařazoval i doprostřed slov. Dalším
prvkem typickým pro tento rukopis je odstranění spřežek a důsledné změkčování souhlásek
pomocí diakritických znamének. Výjimkou je pouze spřežka „ss“, jež je používána ve tvaru
kulatého a ostrého „s“, dvou ostrých „s“ i ostrého a kulatého „s“ v uvedeném pořadí liter.
V případě posledně zmíněné varianty této spřežky lze předpokládat, že se jednalo o vliv jeho
učitele Jiříka Spherina Pardubského. V ligatuře této spřežky však u Matěje Součka nedochází
k tak výraznému zmenšení smyčky „s“ na základní lince, takže si kulaté „s“ zachovává svůj
původní tvar. Ligatura této spřežky se navíc objevuje jak uprostřed, tak na konci slov.
Úvod sepsaného svědectví je rovněž obdobný jako v případě svědomí Jiříka Spherina
Pardubského. Opět zde chybí zdvořilostní oslovení rychtáře, takže je svědomí uvozeno slovy
Jakož jsem pohnán od Václava Šamši, měštěnína a souseda města tohoto Náchoda, a to
o vydání svědomí k té při, kterouž zde při právě rychtářském spolu s Tobiášem Růžkovým
ze vsi Lipího má, pročež čeho sem povědom v pravdě a co sem spatřil, o tom povídám, že…
Také závěrečná formule je svojí formou naprosto shodná s textem svědomí Jiříka Spherina
Pardubského, jen je rozšířena o již výše zmiňované svědkovy osobní údaje.
Písař RM I SP 1
Rukopis písaře RM I SP 1 se v rychtářském manuálu objevuje v letech 1604, 1609, 1910,
1614, 1616 a 1618.121 Jedná se převážně o písemné záznamy žalob či odporů dodané k právu
rychtářskému, které byly v této formě do manuálu vevázány. Výjimkou je však zápis z roku
1609122 zanesený rukopisem písaře přímo do rychtářského manuálu. Tento zápis by mohl
naznačovat písařovu bližší vazbu na městskou kancelář, avšak vzhledem k tomu, že je zcela
ojedinělý a navíc velice stručný, lze usuzovat, že šlo pravděpodobně jen o jednorázovou
výpomoc. Zvláštním případem je pak nedatovaný missiv stylizovaný písařem RM I SP 1
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SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 26r,v, 91r, 99r, 107r, 109r, 117r, 143r, 190r,v + 3 nefol.
listy vložené mezi fol. 166 a 167.
122
Jedná se o záznam uzavření přátelské smlouvy o slova hanlivá mezi Markem Blažkem na místě své dcery
Kateřiny a Jankem Tomášků ze vsi Žďárek. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 100v.)
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jménem Jana Bíla z Čermné, který byl adresován Jakubu Bernartovi Břežanskému, jenž byl
jeho věřitelem. Tato suplika byla posléze do manuálu vevázána jako písemnost s vypovídací
hodnotou ve sporné záležitosti mezi výše jmenovanými osobami.123
Rukopis písaře RM I SP 1 je velmi úhledný a dobře čitelný. Jedná se o českou
novogotickou kurzívu, jejíž litery mají jen mírný náklon vpravo, jsou tvarově stálé a poměrně
pečlivě provedené. Pro rukopis tohoto písaře je zvláště charakteristický tvar majuskulního „T“
či dvoubříškového majuskulního „A“, kdy horní bříško písmene je oproti spodnímu výrazně
zvětšeno, takže připomíná spíše ozdobný oblouk. Specifický prvek má i minuskulní „z“,
při jehož horním obloučku písař tvořil háček. V citacích městských práv a zřízení zemského
písař používal litery kapitály v kombinaci s arabskými číslicemi, datoval výhradně pomocí
křesťanského kalendáře. Marginální poznámky se v textu neobjevují, škrty jsou pouze
výjimečné.
Písař RM I SP 2
Identifikace rukopisu písaře označeného jako RM I SP 2 byla provázena komplikacemi
souvisejícími s velkou variabilitou jeho písařského projevu. V rukopise tohoto písaře však lze
rozeznat určité charakteristické znaky, které dávají do spojitosti záznamy, jejichž autorství by
bylo z rámcového náhledu možné přiřadit i několika písařským rukám. Bližší zkoumání
formální a obsahové stránky těchto záznamů pak vedlo ke zjištění, že i přes určité rozdíly
v celkovém vzhledu písma byla jejich autorem jedna osoba. Na základě analýzy písma byl
učiněn závěr, že rukopis písaře RM I SP 2 lze pozorovat v žalobách vevázaných do manuálu
v letech 1607-1610124 a v právní odpovědi sepsané v roce 1614.125
Písmo záznamů, jejichž autorství bylo přiřčeno písaři RM I SP 2, má prvky české
novogotické kurzívy. Různorodý vzhled záznamů souvisí především s mírou pečlivosti jejich
provedení, která také podstatně ovlivňovala velikost liter. V mladších záznamech lze navíc
pozorovat projevy nejistého psaní,126 jež mohly souviset s věkem či zdravotním stavem
písaře. Rovněž ve sklonu liter lze sledovat určitou nevyváženost písařovy ruky. Písmo je spíše
stojaté, což je patrné zvláště v pečlivěji provedených záznamech. V písmu zběžnějším však
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SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 91r,v.
Tamtéž, fol. 43r, 44r, 53r, 65r, 66r, 90r,v, 106r, 108r, 112r,v.
125
Tamtéž, fol. 144r.
126
Písmo žalob z let 1609 a 1610 a především písmo právní odpovědi z roku 1614 je oproti záznamům psaným
rukou tohoto písaře v předchozích letech poněkud kostrbaté. Litery jsou podstatně větší, oblouky bývají
zalamovány, u dlouhých dříků je v některých případech patrné jejich nezáměrné zvlnění. Důvodem degradace
úhlednosti písma by mohl být zřejmě třes písařovy ruky.
124
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litery projevují tendenci se mírně naklánět, přičemž u některých z nich lze zaznamenat náklon
jak vpravo, tak vlevo. Tento jev je nejčastější u ostrého „s“.
Pro rukopis písaře RM I SP 2 je charakteristická také velká variabilita tvarů některých
písmen. Typickým příkladem je minuskulní litera „p“, která mohla v jednom záznamu
nabývat až pěti různých podob.127 Velká variabilita tvarů se projevuje taktéž u minuskul
„k“ a „t“128 či u majuskul „M“, „N“, „R“ či „W“.129 Různou podobu mívají rovněž arabské
číslice používané převážně v letopočtech. Jiné číselné údaje a ojediněle i letopočty bývají
vyjadřovány slovně. Při citaci městských práv a zřízení zemského písař používal buď
pečlivěji provedené majuskulní litery, nebo napodoboval tvary tiskových majuskul,130 jež
kombinoval s římskými číslicemi.
Obvyklé je také užívání zkratky „gt“ ve významu jest, přičemž se toto slovo může v textu
vyskytovat zároveň i ve své nezkrácené podobě. Zkrácení lze ojediněle zaznamenat taktéž
ve slově městečko, jehož koncovka byla nahrazena konvenční zkratkou.131 Příkladem jiných
odlišností typických pro písemný projev tohoto písaře může být tvar vlastního jména Václav,
který se v záznamech objevuje v podobě Waczlaw i Waczslaw, občasné zdvojování souhlásek
(např. millý, oppattrzení, auttratní) apod. Písař datoval převážně podle křesťanského
kalendáře, výjimečně však připojil i datování průběžné. V textu se objevují škrty i marginální
poznámky, jejichž obsahem jsou většinou textové vsuvky.
K identifikaci rukopisu písaře RM I SP 2 zásadním způsobem přispěla také obsahová
stránka písemných záznamů, zvláště pak oslovení rychtáře v úvodu a datace v závěru žalob.
Oslovení rychtáře se nejčastěji objevuje ve znění Vaší Milosti pane rychtáři města tohoto
Náchoda, někdy je navíc připojeno ještě zdvořilostní milý či mně milý, jindy zase chybí určení
místa. Vlastní sporná záležitost pak bývá uvozena souslovím …viním [případně žaluji]
před Vaší Milostí jakožto právem…, nebo také …žalobu [popřípadě stížnost] svou kladu
před Vaší Milostí na… Žaloba je většinou zakončena pasáží s datací ve znění …A protož, Vaší
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Písemný záznam, který obsahuje pět variant minuskulního „p“, se nachází například na foliu 43r manuálu se
zápisy z let 1603–1632. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 43r.)
128
Minuskula „t“ se v písařově rukopise nejčastěji objevuje s napojovacím tahem směřujícím k hornímu konci
dříku písmene, který může mít i tvar vlnovky. Tento napojovací tah se u litery objevuje i tehdy, kdy neplní svoji
primární funkci.
129
Pro rukopis písaře RM I SP 2 je zvláště charakteristický tvar majuskul „M“ a „N“, jejichž poslední arkády
jsou spojeny konkávním obloukem. Paralelně, i když v menší míře, se majuskuly těchto liter v textu objevují
také ve tvaru, kdy jsou jejich arkády spojovány pouze oblouky konkávními. V jeho písmu se však dají dohledat
i majuskuly napodobující tvar liter tištěného písma.
130
Tvar majuskulních liter v citaci městských práv a zřízení zemského odpovídá švabachu. Obdobné napodobení
se objevuje také v pečlivěji provedených zápisech v titulatuře rychtář Města Náchoda u majuskul„M“ a „N“.
(SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 43r.)
131
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 108r.
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Milosti pane rychtáři, Vaši Milost žádám v té věci za dostatečné a spravedlivé opatření. Škody
outratní a ku právu nákladní i všecka dobrodiní právní opovídám [či vyhražuji]. Actum
žaloby v… [datum]. V některých případech však může být tato závěrečná formulace více či
méně obměněna. Majuskula „A“ ve výrazu Actum má velmi specifickou podobu a představuje
jedno z důležitých hledisek pro identifikaci rukopisu písaře.
Písař RM I SP 3
Rukopis písaře RM I SP 3 se v rychtářských manuálech nachází pouze v ojedinělém
případě, a to v právní odpovědi z roku 1607.132 Dodání právní odpovědi k rychtářskému právu
v písemné podobě dokládá přípisek radního písaře Lukáše Šadimského ve znění …tento spis
položen a přijat ku právu i přečten v přítomnosti obojí strany v středu den svatého Marka léta
1607 [25. dubna 1607].133 Autor tohoto rukopisu byl velice obratným písařem. Svědčí o tom
drobné, lehké, pravidelné písmo se znaky české novogotické kurzívy, které působí velmi
úhledným dojmem. Písmo má mírný náklon vpravo, litery jsou tvarově stálé a jsou ve slovech
důsledně spojovány napojovacími tahy. Zvláštní prvky písařova rukopisu představují tvary
minuskulní litery „h“ či majuskul „J“ a “Z“, jež nepřesahují základní linku. Dříky majuskul
bývají prodlouženy do ozdobného obloučku. Písař nepoužíval spřežky, měkčení hlásek
vyjadřoval pouze diakritickými znaménky. Výjimkou je však spřežka „ss“, která má velmi
neobvyklý tvar. V textu se objevují také slova cizího původu. Právní odpověď je uvozena
oslovením rychtáře v podobě Slovutné opatrnosti Vaší Milosti pane rychtáři města tohoto
Náchoda. Závěrečná datovací formule obsahuje latinský výraz Actum zkrácený konvenční
zkratkou, jméno osoby podávající odpověď a datum určené pomocí křesťanského kalendáře.
Písař RM I SP 4
Rukopis písaře označeného jako RM I SP 4 se v rychtářských manuálech objevuje rovněž
ojediněle, a sice v jedné žalobě z roku 1607.134 Autor této písemnosti musel být poměrně
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Jedná se o odpověď (přesněji o obranu neodpovídání) Jana Vydry k vinění z výtržnosti, z čehož ho obvinil
Samuel Peldřimovský. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 45r.) Žaloba Samuela
Peldřimovského byla stylizována písařem označeným RM I SP 2. (Tamtéž, fol. 43r, 44r.)
133
Vlastní žaloba je datována ke stejnému datu, jen se v její dataci objevuje formulace v středu po svatém Jiří
léta 1607.
134
Žaloba podaná Janem Kačerem viní Tobiáše Čapka, Jana Pejpera a Jana, syna Šimona kováře, z výtržnosti
na jeho osobě. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 73r.) Jan Kačer vstupoval před právo
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zručným písařem. Písmo žaloby je zařaditelné do kategorie česká novogotická kurzíva, je
drobné a dobře čitelné. Litery mají vyšší modul, jsou pravidelné a pečlivě provedené.
Zvláštním tvarem vyniká majuskulní i minuskulní „z“, jehož horní bříško nad základní linkou
je oproti spodnímu bříšku nápadně zvětšeno. Pro písařův rukopis je typická také ligatura „st“,
v níž jsou litery spojeny smyčkou. Stejným způsobem je litera „s“ napojována i s literami
„k“ a „l“.
Oslovení rychtáře v úvodu žaloby zní Slovutné poctivosti Vaší Milost pane rychtáři města
tohoto Náchoda… Pro tohoto písaře je charakteristické, že nepoužíval tolik rozšířenou zkratku
pro zdvořilostní oslovení Vaší, respektive Vašich Milosti, ale důsledně ho rozepisoval.
V některých slovech oslovení dochází navíc ke zdvojování liter (např. slovuttné, Millost
apod.). V textu se objevují výrazy latinského původu a citace práv, které písař označoval jako
práva tohoto Království českého. Při vlastním citování práv pak používal majuskuly
napodobující litery tiskového písma v kombinaci s římskými číslicemi. V závěru žaloby se
nachází datovací formule uvozená výrazem Actum, obsahující jméno žalobce a datum
vyjádřené pomocí křesťanského kalendáře.
Písař RM I SP 5
Mezi soukromé písaře lze pravděpodobně zařadit také písaře označeného RM I SP 5.
Jeho rukopis se v rychtářských manuálech objevuje v písemné odpovědi na vinění, jež byla
k právu rychtářskému podána v roce 1608.135 Rukopis tohoto písaře má velmi osobité prvky.
Písmo nabývá standardních tvarů české novogotické kurzívy, pouze u majuskul „O“ a „P“ lze
pozorovat neobvyklé zalamování oblých tahů. Litery jsou však v porovnání s písmem jiných
písařů podstatně větší, což je zřejmě dáno těžkou vahou písma. Právní odpověď je uvozena
oslovením rychtáře ve znění Slovutné opatrnosti Vaší Milosti pane rychtáři města tohoto
Náchoda. V textu učiněná oprava byla provedena škrtem a nadepsáním slova nad řádkem.
Datovací formule v závěru právní odpovědi obsahuje latinský výraz Actum, jméno osoby,
v jejímž zájmu písemnost vznikla, a datování pomocí křesťanského kalendáře. Specifické je
v tomto případě vyjádření letopočtu v podobě Lethae 1608.

rychtářské ve více případech. Písemné žaloby i odpovědi dodané ku právu jeho jménem však vykazují známky
různých rukopisů, což potvrzuje domněnku, že jejich autory byli soukromí písaři.
135
Touto odpovědí ku právu rychtářskému reagoval obeslaný Linhart Kačer na obvinění Pavla Špíny
z nedodržení rukojemství. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 78r.)
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Písař RM I SP 6
Rukopis písaře označeného RM I SP 6 lze zaznamenat ve dvou žalobách předložených
rychtářskému právu v roce 1610.136 Písmo tohoto písaře má některé prvky společné
s rukopisem písaře RM I SP 2, ovšem po jejich bližším srovnání bylo nutné přiklonit
se k názoru, že se v tomto případě nejedná o tutéž osobu. Oběma rukopisům je společná
variabilita tvarů minuskul „p“ a „t“ či majuskul „M“, „N“ a „R“,137 v rukopisech obou písařů
lze navíc pozorovat obdobný, poněkud specifický tvar majuskuly „A“. Tyto prvky však
nebyly pro ztotožnění písařů dostačující, spíše nasvědčují tomu, že písaři měli stejného
učitele.
Základní rozdíl mezi rukopisy těchto dvou písařů spočívá především v duktu písma.
Zatímco v případě písaře RM I SP 2 bylo zaznamenáno, že se jedná o písmo stojaté,
přičemž některé litery mohou mít tendenci mírně se naklánět vpravo i vlevo, o písmu písaře
RM I SP 6 lze konstatovat, že má jednotný a pravidelný náklon vpravo. Zrychlení psaní
pomocí důsledného spojování liter ve slovech navíc vedlo k menší pečlivosti při tvorbě
jednotlivých liter a tím i ke ztrátě na úhlednosti písma. Deformace písma je markantní zvláště
u minuskulních liter „i“, „m“, „n“, „u“ a „w“, jejichž dříky byly výrazně zkracovány, čímž byl
zásadně narušen modul písma. V případě písaře RM I SP 6 lze pozorovat také větší variabilitu
tvarů u minuskuly „e“, majuskuly „O“ a u některých dalších liter.
Oslovení rychtáře a úvodní pasáž těchto žalob se od žalob stylizovaných písařem
RM I SP 2 příliš neliší.138 Podstatněji je však rozšířena ta část, v níž žalobce žádá rychtáře
o spravedlivé opatření.139 Připojená datovací formule uvozená výrazem Actum obsahuje
jméno žalobce a datum vyjádřené pomocí křesťanského kalendáře. Při citaci městských práv
používal písař RM I SP 6 buď pečlivěji provedené majuskulní litery, nebo napodoboval tvary
136

Obě žaloby byly k rychtářskému právu podány jménem Jana Rumpála z Hořeního Bražce a obě se týkaly zbití
a zranění jeho osoby. Dne 14. září 1610 učinil Jan Rumpál žalobu na Jana Slámu, souseda města Náchoda
(SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 121r,v.) a posléze dne 28. září 1610 byl jím ze stejného
přestupku obviněn Václav Čeperský ml., rovněž obyvatel města Náchoda (Tamtéž, fol. 123r.).
137
V rukopisu písaře RM I SP 6 lze zaznamenat majuskuly „M“ a „N“, jejichž poslední arkády jsou spojeny
konkávním obloukem. Tento jev tolik typický pro písaře RM I SP 2 je však v rukopise písaře RM I SP 6 pouze
ojedinělý. Převládá zde většinou majuskulní „M“ a „N“ s arkádami spojenými výhradně oblouky konvexními,
které se někdy mohou i zahrotit.
138
V případě žaloby ze dne 28. září 1610 je rychtář titulován slovy Vaší Milosti pane rychtáři města tohoto
Náchoda, v žalobě ze dne 14. září 1610 je oslovení rozšířeno na Vaší Milosti slovutné poctivosti pane rychtáři
města tohoto Náchoda milý.
139
Žádost o spravedlivé opatření v žalobách písaře RM I SP 6 má tuto formulaci …Protož Vaší Milosti jakožto
práva spravedlivého žádám, že jeho k tomu svrchu psaného Vácslava mladšího Čeperskýho [Jana Slámu], aby
mně z takovej veliké a hrozné vejtržnosti a zranění podle práva městského tohoto Království českého pod literou
N 25 rozdílu 1 práv byl, přidržeti a mne v tom náležitě vedle téhož práva městského spravedlivě opatřiti ráčíte.
Škody všeckny outratní a ku právu nákladné, a ačby Vácslav Čeperskej [Jan Sláma] tomuto vinění místa dáti
nechtěl, v té při bráti budu, opovídám…
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tiskových majuskul a kombinoval je s arabskými číslicemi. Současně se v citaci městských
práv objevuje zkrácení slova městské, respektive městského, kdy je jeho koncovka nahrazena
konvenční zkratkou.140
Písař RM I SP 7
Rukopis písaře označeného jako RM I SP 7 se v rychtářských manuálech objevuje v právní
odpovědi z roku 1614.141 Písmo má znaky české novogotické kurzívy s prvky kurentu. Litery
jsou nakloněny vpravo, mají pravidelné tvary a jsou ve slovech důsledně spojovány
napojovacími tahy. Dříky, smyčky i obloučky liter písař protahoval do vlásečnicových
ozdobných tahů, které však díky své hustotě poněkud zhoršují čitelnost napsaného textu.
Z kurentních prvků lze v písmu sledovat především zdvojování dříků u minuskul „r“, „y“
a majuskul „M“, „N“, „V“, „W“ či „Y“ při základní lince a u minuskuly „a“ při vrchní lince.
Zdvojování dříku je patrné také u otevřeného majuskulního „A“ ozdobeného výrazným, vlevo
se táhnoucím obloukem se smyčkou. U majuskul „M“ a „N“ je navíc možné pozorovat
spojení jejich posledních arkád konkávním obloukem, který může přecházet do smyčky.
Právní odpověď sepsaná písařem RM I SP 7 je uvozena oslovením rychtáře ve znění Vaší
Milosti slovutný pane rychtáři města Náchoda. Závěrečná datovací formule obsahuje latinský
výraz Actum, jméno osoby podávající odpověď a datum určené dle křesťanského kalendáře.
Písař v textu používal zkratku „gt“ ve významu jest a citoval městská práva pomocí liter
kapitály a arabských číslic.
Písař RM I SP 8
I v případě písaře, jenž byl autorem písemné žaloby podané ku právu rychtářskému v roce
1616,142 zůstává nad určením jeho totožnosti otazník. Písař s největší pravděpodobností neměl
užší vazbu na městskou kancelář, jelikož se jeho rukopis v rychtářských manuálech vyskytuje
140

Takto zkrácené slovo se nachází v textu žaloby podané Janem Rumpálem na Václava Čeperského.
(SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 123r.) V této žalobě se v citaci městských práv objevuje
také majuskulní litera „N“ napodobující tiskové písmo, konkrétně švabach.
141
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 145r. Právní odpověď byla sepsána jménem Jiříka
Kellera Úpického, který byl spolu s Vavřincem Pehlišem obviněn cechmistry náchodského cechu tkalců z dluhu
do cechovní kasy. Žaloba cechmistrů byla sepsána anonymním písařem RM I SP 1 (Tamtéž, fol. 143r.), právní
odpověď Vavřince Pehliše na toto vinění stylizoval zřejmě písař RM I SP 2 (Tamtéž, fol. 144r.). Vlastní průběh
řízení před právem rychtářským do manuálu zapisoval z větší části rychtář Václav Klanka (Tamtéž, fol. 143r,
145v, 147r.) a částečně také radní písař Lukáš Šadimský ze Šadimi (Tamtéž, fol. 146v.).
142
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 163r,v. Touto žalobou Michal Špáta obvinil Mikuláše
Kdulíka z neoprávněného vymáhání dluhu za škody a útraty učiněné při truňku v jeho domě, při němž byl
Michal Špáta zbit sousedy z Dobrušky.
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pouze ojediněle a nelze ho rozeznat ani v jiných dochovaných písemnostech městské správy.
Stylizace vlastní žaloby by mohla nasvědčovat tomu, že jejím písařem byl sám žalobce, jímž
byl řemeslník Michal Špáta.143 Úhlednost a velmi dobrá čitelnost psaného záznamu však
předpokládá velkou zručnost písaře, takže lze usuzovat, že se spíše jednalo o osobu, pro níž
bylo písařství profesí. Písař tedy zůstal v anonymitě a byl označen jako písař RM I SP 8.
Jak již bylo výše předesláno, rukopis písaře RM I SP 8 je velmi úhledný a dobře čitelný.
Snaha po úhlednosti písma zřejmě vedla písaře k velmi pečlivému provedení liter, které jsou
poměrně drobné, tvarově stálé a nemají tendenci se naklánět, přestože se jedná o písmo
kurzívní. Písmo lze zařadit do kategorie česká novogotická kurzíva, ovšem lze v něm již
pozorovat prvky kurentu, které však nejsou důsledně aplikovány. Vliv kurentu se projevuje
především občasným zdvojováním dříků majuskul „M“, „N“, „R“, „V“, „W“ a „Y“
při základní lince a minuskul „a“, „i“ či „u“ při vrchní lince. U minuskul „m“ a „n“ se může
objevit napojování jejich posledních arkád pomocí konkávního oblouku, u majuskul těchto
liter však tento jev není patrný.
Dalším charakteristickým znakem rukopisu písaře RM I SP 8 je výrazné prodlužování
dlouhých liter nad horní dotahovací linku, zvláště pak ostrého „s“ a jeho ligatur s literami „k“,
„l“ a „t“. Specifický je také tvar spřežky „ss“ na konci slov, která může mít podobu ostrého
„ß“ používaného současnou německou abecedou. Výrazné prodlužování dříků a smyček liter
pod dolní dotahovací linku je markantní také u minuskul „g“, „p“, „z“ a nepravidelně též
u minuskuly „i“. Majuskulní litery se vyznačují ozdobnými oblouky či nápadným zvětšením
smyček. V textu se objevují citace městských práv a zřízení zemského, v nichž byly použity
majuskuly tvarem napodobující tiskové písmo v kombinaci s arabskými číslicemi.
V ojedinělém případě je možné zaznamenat také citaci městských práv a použitím pro písařův
rukopis běžné majuskulní litery.
Oslovení rychtáře v úvodu žaloby písař formuloval slovy Slovutné opatrnosti Vaší Milosti
pane rychtáři města tohoto Náchoda, pane ke mně laskavě příznivý… Ve slovech slovutné
a opatrnosti pak došlo ke zdvojení liter „t“ a „p“ (slovuttné, oppatrnosti). Závěrečná
zdvořilostní formule a datace žaloby zní …Což věřím, že mne v této mé slušné a náležité
žádosti oslyšeti neráčíte. S tím Vaší Milosti pánu Bohu poručena činím. Actum tohoto
přednešení v sobotu první v postě léta 1616 [20. února 1616]. Pod datovací formuli písař
poznamenal ještě jméno žalobce, a to ve spojení …ode mne Michala Špátova.

143

Zatímco v žalobách stylizovaných jinými písaři bývá jméno žalobce uvedeno v úvodní pasáži či v závěrečné
datovací formuli, v tomto případě bylo jméno žalobce z textu vyňato a umístěno pod text v podobě podpisu.
Zřejmě se však jednalo pouze o způsob formální úpravy žaloby, neboť k podpisu nebyl připojen žádný znak,
který by naznačoval, že jde o vlastnoruční podpis žalobce.
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Písař RM I SP 9
Pochybnosti o autorství vznikají také v případě žaloby doručené k rychtářskému právu
v roce 1612.144 Tato písemnost byla sepsána jménem Martina Hanuše z Kyje, ovšem
vzhledem k tomu, že nebylo možné bezpečně určit, zda byl Martin Hanuš skutečně jejím
autorem, byl písař této žaloby označen jako RM I SP 9. Tato písemnost však není typickou
žalobou, s jakými se lze v rychtářských manuálech setkat v jiných případech. Běžným
žalobám se vymyká předně svým obsahem, neboť Martin Hanuš nikoho nežaluje, nýbrž žádá
…Vaši Milost jakožto práva rychtářského, že mi toho ráčite příti, abych mohl s Valentýnem
Cikeltem z Dušníka pořádnej počet učiniti jakožto svěřitelem svým před Vaší Milostí…145
V úvodu této písemnosti se objevuje zdvořilostní oslovení rychtáře ve znění Vaší Milosti,
slovutné a mnoho vzáctné poctivosti pane rychtáři… a následuje vylíčení důvodu sepsání
žádosti. V závěru je rychtář žádán o náležité opatření slovy …Žádám Vaši Milost, že tato má
ponížená žádost při Vaší Milosti své místo míti bude a při ní že zůstaven a zachován budu…
Písemnost je ukončena datovací formulí znějící …Datum tyto mé žádosti ode mne, Martina
Hanuše z Kyje, v pondělí po svatým Martině léta 1612 [12. listopadu 1612]. Vzhledem
k formátu písemnosti by se dalo polemizovat nad tím, zda tato žádost nebyla rychtáři dodána
ve formě missivu. Písemnost byla totiž napsána na první list dvojarchu,146 který byl následně
složen a nadepsán adresou. Papír však nenese žádné známky zapečetění, zařazení písemnosti
do kategorie missivů navíc zcela vylučuje forma vlastního písemného záznamu.
Rukopis písaře RM I SP 9 je drobný a dobře čitelný, písmo je pravidelné a nabývá běžných
tvarů české novogotické kurzívy. U minuskuly „r“ a „y“ lze pozorovat štěpení dříku
u základní linky, dřík litery „y“ v dolním pásmu může být zvlněný, nebo na dolní dotahovací
lince zahnutý vpravo. Zvláštností je nepravidelné užívání diakritických znamének při měkčení
souhlásky „z“, nad níž se v textu může objevovat tečka, háček i apostrof. Nepravidelné je
rovněž měkčení samohlásky „e“, které bylo prováděno spojením hlásek „ie“ a apostrofem,
nebo pouze apostrofem. V textu se objevují marginální poznámky obsahují vsuvky a datace
pomocí křesťanského kalendáře. Poněkud nezvyklé je citování městských práv v podobě
majuskulní kurzívní litery a slovně rozepsané řadové číslovky.

144

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 238r.
Záležitost se týkala nekvalitních hrnců, které Valentýn Cikelt vnutil Martinu Hanušovi do prodeje, a jelikož
se Martinu Hanušovi tyto hrnce nepodařilo zpeněžit, žádal o zpětný odprodej tohoto zboží. Žádost byla podána
k náchodskému rychtáři zřejmě proto, že se tento obchod odehrál v městě Náchodě.
146
Při vevázání do manuálu byly do tohoto dvojarchu vloženy další listy, takže vlastní text písemnosti byl
při pozdější foliaci knihy označen číslem 238, zatímco druhý list dvojarchu s adresou byl očíslován jako list 245.
(SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 238r,v, 245r,v.)
145

119

Písař RM I SP 10
Ojediněle se v rychtářských manuálech vyskytuje také rukopis písaře označeného jako
písař RM I SP 10. Jeho rukopis je patrný v stavuňku písemně podaném ku právu
rychtářskému v roce 1625.147 Znění tohoto stavuňku se navíc v manuálu objevuje ještě v jeho
doslovném opisu, pořízeném radním písařem Václavem Nymburským.148 Rukopis písaře RM
I SP 10 je pravidelný a dobře čitelný. Písmo má znaky české novogotické kurzívy, litery jsou
mírně nakloněny vpravo a jsou tvarově stálé. Spojování liter ve slovech však není důsledné.
Písař kladl litery i samostatně, což mohlo zřejmě souviset se snahou o větší
úhlednost psaného písma. K potvrzení této domněnky ovšem chybí další písemný materiál
ke srovnání. V obsahu tohoto stavuňku se navíc místy objevuje špatné rozdělování slov.149
Charakteristickým prvkem rukopisu je litera „p“, která nabývá pouze jednoho tvaru, a to
v případě majuskuly i minuskuly. Litera „p“ je oproti ostatním písmenům výrazně zvětšena
a její dřík bývá protažen hluboko pod dolní dotahovací linku. Specifický tvar má také ligatura
„st“, v níž se oblouček ostrého „s“ narovnává a vytváří tak v napojení s literou „t“ ostrý úhel.
Spřežka „ss“ je tvořena spojením ostrého a kulatého „s“ v uvedeném pořadí liter.
Úvodní pasáž stavuňku byla stylizována v následujícím znění: Slovutné opatrnosti Vaše
Milosti pane rychtáři městský města tohoto Náchoda, já, Arnošt Bobiš, soused v městě
Náchodě, přistupujíce ku právu Vaší Milosti lítostivě oznamuji, kterak… V oslovení rychtáře
se objevuje zdvojování liter „t“ a „p“ ve slovech slovutné a opatrnosti, zdvořilostí spojení
Vaše Milosti je rozepisováno, nebo zkráceno siglou (W. M.). V závěru stavuňku se nachází
datovací formule, která však neobsahuje datum učinění záznamu. Text této formule doslova
zní …Actum obstavuňku ode mne zpočátku psaného Arnošta Bobiše, souseda v městě
Náchodě. Datum bylo připsáno dodatečně rukou radního písaře Václava Nymburského
na následují volný list manuálu.150

147

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 256r-257r. V tomto sporu podal Arnošt Bobiš, soused
města Náchoda, žádost o právo obstavné na Jiříka Kellera, rukojmího Daniela Beslera, souseda z města
Broumova, pro dluh 48 kop a vzniklé škody 10 kop 17 grošů vše míšeňských.
148
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 260r,v.
149
Tento jev mohl být způsoben právě samostatným kladením liter za účelem větší úhlednosti písma. Dokladem
je například slovo rukojemství. V jednom případě totiž písař učinil větší rozestupy mezi literami „o“ a „j“, čímž
došlo ke zdánlivému rozdělení slova, ovšem na jiných místech textu písař již toto slovo použil ve správném
tvaru. Navíc by bylo příliš nelogické a neadekvátní projevu tohoto písaře záměrné rozdělování slov v podobě
napomí-nati, kně-mu, manu-alem, bezpeč-nost apod.
150
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 257r. K datu Václav Nymburský připsal také toto
vyúčtování právního úkonu: …právo obstavného rychtáři dáno 5 grošů, písaři 5 grošů a poslu 1 groš. V případě
odměny písaře by se mohlo jednat o zaplacení vyhotovení opisu stavuňku, pořízeného radním písařem Václavem
Nymburským, ale i o zaplacení sepsání listu ohradního.
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Písař RM II SP 1
Posledním rukopisem objevujícím se v rychtářských manuálech, který se nepodařilo
identifikovat, je rukopis písaře označeného jako RM II SP 1. Tento rukopis je rozpoznatelný
v jedné z písemných žalob podaných ku právu rychtářskému v roce 1632.151 Písmo žaloby má
znaky české novogotické kurzívy. Litery jsou nakloněny vpravo a jsou ve slovech spojovány
napojovacími tahy. Písmo je drobné a i přes všechny znaky zběžnosti velmi dobře čitelné.
Při posuzování proporcionality písma by se dalo hovořit spíše o čtvercovém modulu.
V rukopisu tohoto písaře je postřehnutelný vliv kurentních prvků, což se projevuje občasným
zdvojováním dříků minuskuly „r“ a majuskul „M“, „N“, „U“, „V“ a „W“ u základní linky.
Úvodní pasáž žaloby je poměrně rozsáhlá a je uvozena oslovením rychtáře ve znění Vaší
Milosti pane rychtáři městský města tohoto Náchoda milý…152 Zdvořilostní oslovení Vaší
Milosti je zkracováno buď běžně používanou kontrakcí s koncovkou nadepsanou nad řádkem
(Wassi Miosti), nebo pomocí sigly (W. M.). Na vlastní jádro žaloby navazuje žádost žalobce
o náležité opatření, jež je rovněž stylizována obšírněji než v případě jiných žalob.153 Také
závěrečná datovací formule se výrazně liší od jiných záznamů rychtářských manuálů. Je totiž
uvozena slovním spojením Datum vinění tohoto, obsahuje jméno žalobce a datum vyjádřené
průběžným datováním.

2.3.5 Rukopisy vevázaných missivů
Zvláštní kategorií písemností vevázaných do rychtářských manuálů byly missivy, nebo též
listy posélací, adresované náchodskému městskému rychtáři v záležitostech konkrétních osob
vstupujících do řízení před právem rychtářským. Tyto missivy tvoří provenienčně poměrně
nesourodou skupinu, neboť vznikaly nejen z moci úřední, ale jejich autory bývaly i osoby

151

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 46r. Žaloba byla podána jménem Matěje Wintera
na Annu Holinkovou ze Suchého Dolu a na Jakuba, syna Šimona Maryšky z Police, že při handlích v městech
pražských neoprávněně nakládali s jeho koněm.
152
Úvod žaloby je rozšířen o podrobnější údaje týkající se předchozí žádosti žalobce o obeslání obviněných
osob. Na oslovení rychtáře navazuje pasáž s následujícím znění: Jakož jsem pominulého dne outerního při právě
Vaším rychtářském žádal za ujištění těchto dvou osob přítomných, totiž Anny, manželky Václava Holinky
z Suchého Dolu blíž města Police ležící, a Jakuba, syna Šimona Maryšky z města Police, učinivše ohlášení,
z čeho je v třetím dni viniti chtíti budu, že to před právo Vaší Milosti přednésti nepominu. I viním tedy tuto
přítomnou paní Annu Holinkovou a Jakuba, syna Šimona Maryšky, z příčin zběhlých, a to těchto…
153
Stylizace žádosti žalobce o náležité opatření má toto znění: Pročež Vaší Milosti pane rychtáři, pokudž mi můj
kůň příčinou těchto osob vzatej zase navrácen a beze škody domů přiveden nebude, že tyto osoby k vynahražení
mně škod za téhož koně skutečně a právně přidržeti ráčíte, Vaší Milost žádám. A jestliže bych dáleji skrze to
k větším outratám a zaneprázdnění přicházeti musil a příčina viny se k tomu dala, tehdy všecky škody, outraty
i na přítele svého a dobrodiní právní vyhražuji a opovídám.
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soukromé. Autorství rukopisů je většinou jednoznačné, jelikož autenticita podpisů missivů
bývá potvrzena zkratkou latinského výrazu manu propria.154 Ovšem i v případě, že tato
zkratka v podpisové doložce chybí, není nutné o autorovi missivu příliš pochybovat.
Missivy jsou mezi zápisy rychtářských manuálů jednoduše rozpoznatelné, jelikož
po obsahové i formální stránce vykazují všechny znaky tohoto typu písemností. Výjimkou
jsou pouze listy náchodských vrchnostenských úředníků, které byly náchodskému rychtáři
posílány nezapečetěny, a stejně tak nebyly pečetěny ani některé listy soukromých osob.
Obsah missivů je uvozen zdvořilostní formulí s oslovením rychtáře, pod textem se nachází
vlastnoruční podpis píšícího, doplněný v případě úřední osoby titulaturou. Na reversní stranu
listu byla po složení a zapečetění písemnosti napsána adresa k doručení, tedy jméno
náchodského rychtáře ve zdvořilostní formuli. Původní sklady písemnosti bývají na archu
papíru stále patrny.
Zapečetění bylo prováděno několika způsoby. Rozehřátý vosk mohl být nalit na překlad
levého okraje listu, přičemž pečetidlo bylo do vosku oraženo přes pravý okraj listu přeložený
přes levý s voskem. Pečeť v tomto případě zůstávala při otevírání missivu neporušena, neboť
většinou došlo k vytržení, případně vystřižení kusu papíru s otiskem pečetidla z vrchního
překladu listu. Při druhém způsobu pečetění byl pečetící vosk přelit přes okraj papíru již
složeného missivu, takže při jeho otevírání musela být pečeť rozlomena. V takových
případech se vosk pečetí časem většinou zcela vydrolil.
Pro lepší orientaci v souhrnu rukopisů osob, které nebyly s náchodským městským úřadem
nijak spojeny, byly missivy rozděleny do několika podskupin. Z důvodu častější písemné
komunikace, jež mohla zasahovat i do rozhodnutí městského rychtáře, byly jako samostatná
skupina vyčleněny missivy náchodských vrchnostenských úředníků. V další části bylo
souhrnně pojednáno o missivech vzniklých z činnosti úředních osob, a to bez rozdílu, v jakém
místě a úřadu působily. V rámci této skupiny byla zmíněna i písemnost vydaná purkmistrem
a radou města Police, třebaže se v jejím případě nejedná o missiv, ale o list s právní
průkazností.155 Po missivech úřední provenience byly popsány rukopisy missivů soukromých
osob, respektive osob, jichž se řízení před právem rychtářským osobně dotýkalo. V závěru
pak byla připojena zmínka o rukopisech písemností, které byly zjevně do manuálů vevázány
omylem.
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Výraz manu propria může být zkrácen v podobě sigly MP či MPP, případně i kontrakcí manu pria, někdy
však zůstává ve své nezkrácené podobě.
155
V diplomatickém smyslu jde vlastně o listinu. Této diplomatické kategorii také odpovídá formální i obsahová
stránka vevázaného dokumentu.
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Vrchnostenští úředníci panství Náchod
Jakub Špáta
Jakub Špáta pocházel z velmi zámožné a vážené náchodské měšťanské rodiny,156 jejíž
prestiž významně stoupla poté, co dosáhl vysokých funkcí ve vrchnostenských službách a byl
povýšen do šlechtického stavu. Poprvé se Jakub Špáta oženil v roce 1597 s Dorotou, dcerou
náchodského měšťana Jana Kalivody, která však roku 1615 zemřela. Z tohoto manželství
vzešly dvě děti, a sice syn Jakub, jehož píseň složená na smrt matky se dostala
do Jungmannovy Historie literatury české,157 a dcera Lidmila, jež se v roce 1617 provdala
za Václava Semilského z Neudorfu a v Kralevicích, úředníka panství Uhříněves a Koloděje.
Téhož roku se znovu oženil i Jakub Špáta158 a jeho druhou ženou se stala Dorota z rodu
Kosteleckých ze Sladova.159
Historik Jan Karel Hraše ve svých Dějinách Náchoda uvádí, že se Jakub Špáta stal roku
1618 správcem náchodského panství a purkrabím na Náchodě.160 Ze záznamů rychtářských
manuálů však vyplývá, že Špáta musel do vrchnostenských služeb vstoupit již mnohem dříve.
Nejstarší missivy vevázané do rychtářských manuálů psané jeho rukou totiž pocházejí z roku
1607.161 V jednom z těchto missivů pak ke svému podpisu připojil ještě jméno Martin Petrů
a titulaturu správcové na Náchodě. Tato podpisová doložka se v jím psaných missivech
objevuje až do roku 1611.162 V pozdějších zápisech rychtářských manuálů vystupuje Jakub
Špáta jako úředník náchodského panství, avšak v roce 1629 a 1630 je připomínán již jako
regent všech panství Jeho Milosti pana hraběte.163 Po roce 1631 jej však zápisy rychtářských
156

O společenský vzestup této rodiny se zapříčinil otec Jakuba Špáty Michal Špáta, který vedle řeznictví vedl
ještě obchod s plátny a nashromáždil velké nemovité jmění. Michal Špáta zemřel někdy před rokem 1587, aniž
by učinil závěť, neboť z kšaftu jeho ženy Ludmily datované do tohoto roku vyplývá, že byla jedinou
a samostatnou majitelkou veškerého majetku rodiny Špátovy. Z jejich osmi dětí pak společensky vynikl nejvíce
syn Václav, jenž se v roce 1606 stal náchodským purkmistrem a tuto funkci zastával do roku 1662 ještě
několikrát, a samozřejmě zmiňovaný Jakub, který vstoupil do vrchnostenských služeb. (J.K. Hraše, Dějiny
Náchoda I, s. 599-602.) Jakub Špáta patřil mezi nejzámožnější náchodské měšťany, neboť po roce 1630 vlastnil
téměř polovinu domů v ulici vedoucí od Krajské brány k náměstí a několik domů na náměstí. Jeho nemovitý
majetek dosáhl hodnoty 2443 kopy míšeňských. (B. Profeld, Místopis, s. 3-4.)
157
B. Profeld, Místopis, s. 3. Profeld cituje Jungmannovu literární historii, přičemž odkazuje na její druhé vydání
z roku 1849 (Josef Jungmann, Historie literatury české, IV, 2. vyd., Praha 1849, č. 198.)
158
Tamtéž, s. 3.
159
B. Profeld, Náchod v letech 1624-1629, s. 27.
160
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 601.
161
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 42, 54, 67, 68. Vevázaný missiv označený při foliování
knihy jako fol. 42 se týká osobní záležitosti Jakuba Špáty, a sice dluhu, kterým mu byl povinen rychtář Mikuláš
Kdulík v rukojemství za Václava Kuželku. Ze znění missivů dále vyplývá, že Mikuláš Kdulík byl Špátův švagr.
162
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 54, 63, 80, 81, 88, 127.
163
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 6r, 12v. Úřad regenta byl spojen s centrální správou
dominií, jež byla zaváděna v případě, že vrchnost vlastnila větší počet prosperujících panství. Tato správa
spočívala v tom, že hejtman některého panství či zvláštní uředník získal nadřazené postavení nad ostatními
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manuálů titulují pouze jako hejtmana panství náchodského.164 Titul hejtmana připojuje Jakub
Špáta ke svému jménu i v podpisu missivu z roku 1639, který je nejmladší písemností těchto
manuálů.165
S kariérním postupem Jakuba Špáty zřejmě úzce souvisel i jeho vzestup společenský.
Do roku 1628 je nazýván ještě slovutným a vzácným mužem, avšak v červnu roku 1629
vystupuje v zápisech rychtářských manuálů již jako urozený pan Jakub Špáta z Náchoda166
a v únoru roku 1630 je dokonce zaznamenán jeho šlechtický přídomek z Freidenberka.167
Na základě těchto poznatků lze usuzovat, že k jeho povýšení do šlechtického stavu muselo
pravděpodobně dojít někdy v průběhu roku 1629.168 Jakub Špáta si díky tolerantním postojům
vrchnosti uchoval i přes probíhající násilnou rekatolizaci českých zemí své původní
luteránské vyznání. Konvertovat ke katolictví byl donucen teprve z rozkazu krajského
hejtmana Otty z Oppersdorfu roku 1638.169 Jakub Špáta zemřel dne 3. ledna 1640. Jeho druhá
žena Dorota ho přežila o pouhé dva roky a zemřela zřejmě jako protestantka.170
Do rychtářských manuálů vevázané missivy psané rukou Jakuba Špáty pocházejí z let
1607–1611 a 1630–1639. Rukopis Jakuba Špáty je lehce rozpoznatelný, neboť je
charakteristický svým těžkým písmem. Písmo Špátových missivů má znaky české
novogotické kurzívy, je drobné a někdy poměrně špatně čitelné. Kromě missivů se však jeho
rukopis objevuje i v jednom ze zápisů rychtářského manuálu z roku 1631.171 Vzhledem
k tomu, že je k tomuto zápisu připojen jeho doslovný opis pořízený rukou vrchnostenského
hejtmany a působil jako osoba bezprostředně odpovídající feudálovi za stav a řádný chod všech jednotlivých
panství po hospodářské i veřejnoprávní stránce. Regentovi či vrchnímu hejtmanovi podléhalo úřednictvo všech
panství a byl také vrchní odvolávací instancí všech poddaných příslušného feudála. Tento centrální správní
systém dominií fungoval na panství Rožmberků a Smiřických již v 16. století, v pobělohorském období se stal
již běžným jevem. (Z. Hledíková - J. Janák - J. Dobeš, Dějiny správy, s. 233.)
164
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 23v. Hejtman byl ze správního hlediska ústředním
orgánem vrchnostenské správy v rámci jednoho dominia. Jeho funkce spočívala ve vrchním dozoru
nad vrchnostenskou kanceláří a jejím úřadováním a jejím prostřednictvím nad veškerým hospodářstvím dominia.
Dozíral také na záležitosti poddaných a plně odpovídal majiteli panství za hospodářský provoz a užitek z panství
a za veřejné záležitosti všech jeho obyvatel. (Z. Hledíková - J. Janák - J. Dobeš, Dějiny správy, s. 231-232.)
165
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 59a.
166
Tamtéž, fol. 6r,v.
167
Tamtéž, fol. 8r. Archivní prameny tento německý přídomek často komolí a uvádějí jej v podobě
z Frydeburku. Ve starší české odborné i osvětové literatuře se může objevovat také ve verzi z Freudemberku.
168
Stejný závěr učinil i Jan Karel Hraše, který vycházel z údajů jiných písemností. Hraše konkrétně citoval
svatební smlouvu Michala Křišťana Úpického s vdovou po zemřelém Jiřím Rýdlovi ze dne 9. září 1630, v níž
byl Jakub Špáta uváděn již mezi urozenými pány z rytířstva. (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 602.)
169
B. Profeld, Náchod v letech 1624–1629, s. 27. O konverzi Jakuba Špáty hovoří i nejnovější monografie
o dějinách města Náchoda, datuje ji však do roku 1630. (L. Baštecká – I. Ebelová (edd.), Náchod, s. 92.)
170
Jméno Doroty Špátové se objevuje v nedatovaném seznamu nekatolíků, u něhož však lze předpokládat, že
vznikl někdy mezi lety 1639–1642. Dorotin bratr Jan ml. Kostelecký ze Sladova, který se stal hejtmanem
náchodského panství v roce 1645, konvertoval ke katolictví dokonce až v roce 1650. (B. Profeld, Náchod
v letech 1624–1629, s. 27.)
171
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 24r. Zápis se týká propuštění z vězení Jiříka Kropáčka
ze vsi Bystré, který byl ku právu rychtářskému města Náchoda přiveden pro koupi ukradených klisen, k nimž se
přihlásil Tomáš Kolísko, soused ze vsi Bohumileč z panství Pardubice.
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rychtáře Václava Klanky,172 v němž jsou do textu zakomponovány i marginální poznámky
vyskytující se ve Špátově písemném záznamu, lze předpokládat, že tato písemnost sloužila
jako předloha, která byla do manuálu vložena dodatečně při jeho vazbě.
Martin Petrů
Martin Petrů patřil rovněž mezi zámožné náchodské měšťany.173 Počátek jeho působení
ve službách vrchnosti bohužel nelze s přesností určit. Náchodský historik Jan Karel Hraše
došel k závěru, že se Martin Petrů stal správcem náchodského panství roku 1611, přičemž
do funkce byl slavnostně uveden v lednu roku 1612.174 Údaje obsažené v záznamech
rychtářských manuálů však nasvědčují tomu, že Martin Petrů musel do vrchnostenských
služeb vstoupit už v letech předchozích. Do vazby rychtářského manuálu se zápisy z let
1603–1632 bylo totiž vloženo několik písemností doručených náchodskému městskému
rychtáři v letech 1607–1611, v jejichž podpisové formuli se objevuje jméno Martina Petrů,
a to vždy společně se jménem Jakuba Špáty a titulem správcové na Náchodě. Některé z těchto
písemností byly zaručeně psány rukou Jakuba Špáty,175 v ostatních je možné předpokládat
rukopis Martina Petrů.176 Poté, co Martin Petrů v roce 1618 zemřel,177 byly pravomoci
správce soustředěny v rukou Jakuba Špáty.
Rukopis Martina Petrů je poměrně úhledný. Písmo má znaky české novogotické kurzívy,
je lehké a velmi dobře čitelné. Litery, zvláště pak majuskuly, mohou nabývat různých tvarů,
což souvisí zjevně s mírou pečlivosti učiněného záznamu. U pečlivěji provedených záznamů
bývají tahy majuskul protahovány do ozdobných obloučků či smyček. Písmo je
charakteristické výrazným prodlužování dříků liter „i“, „p“ či „P“, ostrého „s“ a smyček liter
„g“, „h“ a „z“ pod spodní dotahovací linku. Litera „y“ má v dolním pásmu dřík zahnutý
doprava. Variabilní tvary jsou pozorovatelné také u ligatury „st“, jejíž litery mohou, ale
nemusí být spojeny smyčkou. Různých podob nabývá také spřežka „ss“, z nichž je nejvíce
172

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 23v.
Z kšaftu Martina Petrů vyplývá, že vlastnil dům s várkou ve městě a dvůr na Hradeckém předměstí
s Florianovskou a Moraňovskou zahradou při silnici na zámek. (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 220-221.)
174
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 220-221.
175
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 54, 63, 80, 81, 88, 127.
176
Písemnosti určené městskému rychtáři, u nichž lze předpokládat rukopis Martina Petrů, postrádají některé
prvky typické pro listy posélací. Tato korespondence byla zaznamenána na papírových listech menšího formátu,
které nebyly uzavírány pečetí, a dokonce nebyla uvedena ani adresa na reversní straně písemnosti. Tyto lístky se
navíc nestaly pevnou součástí vazby, a proto nebyly ani foliovány. Většinou byly totiž pouze přeloženy a volně
vsunuty mezi svázané listy manuálu, na nichž byl zaznamenán přestupek, k němuž se obsah této korespondence
vztahoval. Písemnosti psané rukou Martina Petrů se nacházejí v manuálu se zápisy z let 1603-1632 (SOkA
Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34.) a byly vloženy mezi folia č. 64 a 65, 109 a 110 či 118 a 119.
Výjimkou je missiv datovaný do roku 1608, který byl do vazby napevno vevázán a označen jako fol. č. 82.
177
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 221.
173
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specifický tvar vytvořený spojením dvou ostrých „s“, kdy oblouček u první litery je nahrazen
smyčkou. V textu se nacházejí škrty a opravy.178 V datovací formuli se může objevit výraz
Datum zkrácený konvenční značkou.
Ostatní vrchnostenští a městští úředníci
Do vazby rychtářských manuálů byly vevázány také missivy úředníků sousedních
i vzdálenějších měst či panství, adresované náchodskému městskému rychtáři v záležitostech
osob spadajících pod jejich správu, které se pro určitý přestupek dostaly do řízení
před právem rychtářským v městě Náchodě. Rukopisu těchto písemností však nebude
věnováno až tolik pozornosti, jelikož se jedná většinou o jednorázové písemné záznamy osob,
jež neměly na náchodský městský úřad žádnou bližší vazbu.
Nejstarší missiv zařaditelný do této kategorie pochází z roku 1606. Jeho autorem byl Jiřík
Kvek z Dobré Mysli, úředník panství broumovského a polického, a týkal se záležitosti
Vojtěcha Háty, souseda města Police, na něhož učinil Vilém Protivec z Karlova stavuňk
při právu rychtářském v Náchodě pro dluh peněz gruntovních 50 kop míšeňských.179
V případě Jiříka Kveka je však nutné upozornit na to, že jeho působení s Náchodem přeci jen
úzce spojeno bylo, i když pravděpodobně až v o něco pozdější době. Je totiž zřejmé, že Jiřík
Kvek ze služeb broumovských a polických benediktinů odešel, neboť je k roku 1614
v rychtářském manuálu zmiňován jako svědek přátelského porovnání mezi Martinem
Moráněm a Pavlem mladším Livaldem180 a roku 1618 je připomínán coby měštěnín
a spolusoused v městě Náchodě jako ubrman ve sporu Jana Lukáše s Michalem Kochem.181
Jiří Kvek z Dobré Mysli však musel být někdy po roce 1618 povýšen do šlechtického stavu,
jelikož ve smlouvě o dluh Václava a Magdaleny Nymburských s Janem mladším Klamentem
z roku 1620 je uváděn již jako urozený pán Jiřík Kvek z Dobré Mysli v městě Náchodě.182
Při porovnání jeho rukopisu s rukopisy ostatních zápisů rychtářských manuálů však nebyla
nalezena žádná shoda, tudíž jeho návaznost na náchodskou městskou kancelář nelze prokázat.
Další do manuálu vevázaný missiv, datovaný do roku 1609, obdržel náchodský rychtář
od Jana Šárka, rychtáře v městě Kolíně, ve věci 5 kop míšeňských, které Petr Píč, náchodský
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V písemnosti vložené mezi folia č. 109 a 110 jsou patrné opravy textu učiněné rukou Jakuba Špáty.
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 36r,v.
180
Tamtéž, fol. 138v.
181
Tamtéž, fol. 183r, 184v.
182
Tamtéž, fol. 212r.
179
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posel rychtářský, dlužil Anně Samsonové z města Kolína.183 Z roku 1609 pocházejí i tři
missivy Jana Bílinského, rychtáře Nového Města nad Metují, které odeslal náchodskému
rychtáři ve své osobní záležitosti, a sice kvůli 4 kopám 6 grošům a 3 denárům míšeňským, jež
mu dlužil Tobiáš Vopička z Náchoda.184 Roku 1609 byl náchodskému rychtáři doručen také
missiv Václava Linharta, správce panství novoměstského, jenž žádal o náležité vyšetření
krádeže 15 kop míšeňských, které se ztratily Adamu Beranovi ze vsi Domkova, poddanému
jeho pána, při noclehu v krčmě ve Starém Městě u Náchoda.185 Do téhož roku je datován
taktéž missiv Jiříka Bejspochera z Borotic, úředníka hradu Skály nad Metují.186 Tento list
přinesla s sebou ku právu rychtářskému Anna, manželka Fridricha Gottfrida z městečka
Stárkova, již žid Lew obvinil z nezaplacení peněžitého dluhu za pernatý polštář.
Intervence ze strany vrchnostenských úředníků přišla také v případě dluhu Jiříka Fibigera,
měštěnína města Náchoda, jenž dlužil za víno Martinu Novotnému ze vsi Ostopovice
na panství Rosice a Troubsko v Markrabství moravském částku ve výši 15 kop míšeňských
a 15 grošů bílých. V této záležitosti obdržel náchodský rychtář v roce 1616 missiv od Ondřeje
Číhala Krhovského, titulujícího se jako úředník na Rosicích a Troubsku, který byl následně
vevázán do rychtářského manuálu.187 V roce 1623 byl náchodskému rychtáři doručen missiv
od Jiříka Glasera, úředníka panství Homole, který žádal o upuštění od práva pro Jana
Krumpolce, řezníka ze vsi Slaný, poddaného jeho pána.188 V případě Jiříka Glasera
(či Glezera) je třeba připomenout, že se jednalo o písaře, jehož v předchozím roce, tedy v roce
1622, představitelé města Náchoda najali za účelem sepsání suplik, které bylo třeba stylizovat
v německém jazyce.189
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SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 41r,v. Tento spor vznikl v roce 1604 (Tamtéž,
fol. 26r-29v.) na základě smlouvy o dluh zaznamenané do manuálu v roce 1603 (Tamtéž, fol. 5r.). Teprve
intervencí rychtáře Jana Šárka roku 1609 došlo k úhradě dluhu, o čemž svědčí záznam Lukáše Šadimského
na rubu vevázaného missivu.
184
Dva z missivů Jana Bílinského formátem zhruba odpovídají rozměrům listů manuálu a tudíž byly
při pozdějším foliování knihy označeny číslem (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 94r,v,
105r,v.). Třetí missiv, vevázaný do tohoto manuálu mezi folia č. 93 a 94, byl však rozměrově podstatně menší,
tudíž při foliaci očíslován nebyl. Tyto písemnosti mají všechny formální i obsahové známky missivu, specifický
je však latinský výraz označující autentičnost rychtářova podpisu, který byl použit ve špatném gramatickém
tvaru manum p[ro]priam.
185
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 96r,v. Missiv byl zapečetěn nalitím pečetícího vosku
na překlad levého okraje listu a po přeložení překladu pravého okraje listu přes roztavený vosk bylo do vosku
oraženo pečetidlo. Při otevírání missivu však byl vrchní překlad okraje listu odtržen, čímž došlo
ke zničení pečeti, arch papíru však porušen nebyl.
186
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 104r,v.
187
Tamtéž, fol. 171r,v, 178r,v. Tento missiv byl napsán na dvojarchu, do něhož byly při vazbě knihy vloženy
další listy manuálu.
188
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 254r,v.
189
J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 257.
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V roce 1630 byl knížecímu rychtáři v městě Náchodě dodán missiv Gregora Grofa
z Ehrenfeldu,190 vrchnostenského úředníka novoměstského panství. Jakou funkci tento muž
zastával ve vrchnostenské správě, z missivu bohužel nevyplývá. K podpisu totiž byla
připojena pouze zkratka MPP naznačující, že list byl napsán vlastní rukou výše uvedeného
úředníka, jeho titulatura však chybí. Tímto missivem bylo náchodskému knížecímu rychtáři
oznámeno, že pokud Jan Mrdla a Jíra Hýř z Německé Čermné191 za sebe nepostaví
hodnověrné rukojmí, mají být pro krádež v domě Albrechta Kapříka Lesonického z Lesonic
ve Starém Městě Náchodě z nařízení regenta náležitě opatřeni vězením.192
Obdobná situace se naskytla i v případě missivu jiného novoměstského vrchnostenského
úředníka, adresovaného náchodskému městskému rychtáři v roce 1632. V podpisové doložce
tohoto missivu se totiž nalézá parafa, v níž jsou některá písmena pouze v náznaku, přičemž
křestní jméno vůbec nebylo rozepsáno a navíc nebyla připojena ani titulatura úředníka. Jméno
autora missivu je tedy nejednoznačné, zřejmě by se však mohlo jednat o J. Ryšku, ovšem
potvrzení této domněnky by si vyžádalo detailnější průzkum písemností kanceláře
novoměstského panství.193 Missiv tohoto novoměstského vrchnostenského úředníka byl
napsán v zájmu Anny, sestry purkrabího novoměstského,194 jež byla vsazena do vězení
v městě Náchodě. Z nařízení regenta panství měla být tato Anna z náchodského vězení
propuštěna a převezena do Nového Města nad Metují.195 Do rychtářského manuálu byl
vevázán také missiv, který náchodskému rychtáři zaslal Andreas Bitroff, titulující se jako
úředník poličského kláštera, v roce 1635 v záležitosti uvězněného Bartoloměje Krtičky ze vsi
Hlavňova.196 Andreas Bitroff v tomto listu požadoval řádné prověření celého sporu, v němž
byl Bartoloměj Krtička obviněn od náchodského žida Šalamouna Kosinky z krádeže.

190

V případě Gregora Grofa z Ehrenfeldu lze předpokládat, že se jednalo o erbovního měšťana původem snad
právě z Nového Města nad Metují.
191
Německá Čermná je původní označení obce Czermna ležící v Kladsku poblíž města Kudowa Zdrój. Německá
Čermná patřila spolu s dalšími kladskými vesnicemi Jakubovicemi, Stroužným, Chudobou, Slatinou
a Sviňarkami k panství Nové Město nad Metují. (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda II, s. 42.)
192
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 15r,v. U tohoto missivu je zajímavý netypický způsob
jeho zapečetění. List byl dvakrát přeložený na polovinu a v rohu ohnutý tak, že tři cípy složeného archu byly
založeny na stejnou stranu a zbylý krajní cíp byl přehnut přes ně a přitištěn k zadní straně dopisu, kam byl nalit
roztavený vosk. Při rozdělávání missivu pak příjemce cíp archu v jeho ohybu rozřízl ostrým předmětem, takže
pečeť zůstala neporušena, ale rozložený list byl o tento roh papíru změnšen.
193
Archivní fond Velkostatek Nové Město nad Metují s časovým rozsahem 1592-1949 (1950) o rozsahu
124, 37 bm je uložen ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a dosud nebyl inventarizován.
194
O původu uvězněné Anny se v missivu konkrétněji nehovoří. Anna však zřejmě byla sestrou Matěje Michalů,
jenž byl na počátku 30. let 17. století purkrabím v Novém Městě nad Metují. (SOkA Náchod, AM Náchod,
inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 56r.)
195
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 271r,v. U tohoto missivu je patrný stejný způsob
složení listu před jeho zapečetěním jako v případě missivu Gregora Grofa. Roztavený vosk, do něhož bylo
otištěno pečetidlo, však byl přelit přes okraj přeloženého cípu archu, takže při otevírání missivu došlo
k rozlomení pečeti. Vosk se v průběhu času vydrolil.
196
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 60r-61v. Missiv byl napsán na dvojlistu.
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Písemností určitým způsobem se vymykající stanovené kategorii je missiv Jiříka Dejla,
radního v Novém Městě nad Metují, z roku 1632.197 Tento missiv totiž nebyl adresován
rychtáři, ale přímo Melicharu Cvrčkovi, obyvateli města Náchoda, jenž byl vsazen
do náchodské šatlavy pro dluh jemu povinný. Přestože byl Melichar Cvrček vůči němu
v pozici dlužníka, nazývá jej Jiřík Dejl v adrese missivu slovutným panem, přítelem milým.
Pod text vevázaného missivu byly navíc rukou náchodského radního písaře Jiříka Paschala
Úpického připsány poznámky o dalším vývoji této záležitosti. Z diplomatického hlediska
do této kategorie písemností nezapadá ani list vystavený purkmistrem a radou města Police
v roce 1625.198 Nejedná se totiž o missiv, ale o úřední ověření hodnověrnosti svědectví, jež
učinil Vavřinec Maryško ve věci dluhu Jiříka, sluhy rychtářského v městě Náchodě, Kateřině
Špeldové, sousedce v městě Polici. V koroboraci je uvedeno, že tento list (respektive listina)
byl zpečetěn menší městskou pečetí. Vosk přitištěné pečeti se však zcela vydrolil, takže po ní
zbyla pouze skvrna na papíře.
Soukromé osoby
Nejstarším do manuálu vevázaným missivem soukromé osoby je missiv Jakuba Bernarta
Břežanského,199 měštěnína města Náchoda, sepsaný na počátku roku 1609.200 V obsahu
tohoto listu Jakub Bernart Břežanský informuje náchodského rychtáře o písemné žádosti Jana
Bíla z městečka Čermné, uvězněného v náchodské šatlavě pro dluh jeho osobě, o propuštění
z vězení a současně k tomu povoluje. Missiv pak rychtáři odeslal i s přiloženou písemnou
suplikou Jana Bíla, jež byla společně s tímto missivem vevázána do manuálu.201 Na podzim
téhož roku obdržel náchodský rychtář list posélací od Viléma Protivce z Karlova, majitele
statku v Jesenici. Z Prskavcova popudu byla totiž v Náchodě uvězněna jeho blíže
nejmenovaná poddaná, a to pro přečinění hanlivými řečmi proti Vilému Protivcovi

197

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 270r,v.
Tamtéž, fol. 259r,v.
199
Jméno Jakuba Bernarta Břežanského či Březanského se v zápisech rychtářských manuálů objevuje
ve spojitosti se dvěma muži, přičemž lze předpokládat, že se jedná o otce a syna. Otec se v mladších zápisech
objevuje s přídomkem starší, syn je jmenován jako Jakub Bernart Břežanský mladší. Autorem tohoto missivu byl
pravděpodobně Jakub Bernart Břežanský starší, který později působil v městské správě (v roce 1628 a posléze
v roce 1632 jej zápisy městských knih jmenují jako purkmistra). Do správy města však byl zapojen
i Jakub Bernart Břežanský mladší, jenž je v zápisech rychtářského manuálu zmiňován v letech 1630-1635 jako
starší obecní.
200
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 92r,v. Formát missivu je podstatně menší než běžná
velikost listů manuálu.
201
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. 91r,v. Autorem rukopisu supliky Jana Bíla byl písař
označený jako RM I SP 1.
198
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a jeho manželce. Po přímluvě rychtáře i jiných osob dal Protivec tímto listem svolení k jejímu
propuštění.202
Zajímavým jevem je suplika z roku 1625, která byl nepochybně napsána rukou náchodské
měštěnínky Doroty Šubířky.203 Jedná se vlastně o jediný projev ženské gramotnosti
v těchto městských knihách (s výjimkou později vlepené kvitance Eleny Anny Mladotové
z roku 1667). List byl adresován Kašparu Houffmanovi, či snad Hoffmanovi, jehož byla
Dorota Šubířka dlužnicí. V jeho obsahu pak Dorota prosila o posečkání se splacením dluhu
z důvodu její dlouhodobé nemoci. Z důvodu insolventnosti vznikl i missiv Davida Hieberra,
měšťana a pekaře z města Kasselu,204 doručený náchodskému rychtáři v roce 1630.205 David
Hieberr v tomto listu žádal o odložení splátky dluhu ve výši 10 kop, kterým byl povinen paní
Špátové, manželce Jakuba Špáty. Vzhledem k původu Davida Hieberra je přirozené, že tento
list byl napsán německy a jeho písmo ovlivnila německá novogotická kurzíva.
V roce 1630 stanuli před právem rychtářským v městě Náchodě Jan Mrdlo a Jiřík Hýř
ze vsi Německé Čermné, kteří byli obviněni z vniknutí do domu Albrechta Kapříka
Lesonického z Lesonic ve Starém Městě Náchodě. Za výše jmenované osoby se postavil
v rukojemství čermenský rychtář Jonáš Houk spolu s některými sousedy čermenskými
a k nim se připojilo i několik obyvatel vsí Srbská a Jakubovice. V této souvislosti sepsali
Čermenští dvě písemnosti, které byly posléze vevázány do rychtářského manuálu. V případě
jedné z nich se jedná o missiv adresovaný náchodskému knížecímu rychtáři, který byl napsán
zřejmě rukou Jonáše Houka jménem čermenských sousedů hlásících se k rukojemství
za Jiříka Hýře.206 V druhém případě však o missivu hovořit nelze. Tato písemnost je spíše
jakýmsi potvrzením napsaným formou pamětního zápisu, v němž bylo rukou Jiříka

202

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, bez č. fol. Formát missivu je podstatně menší než běžná
velikost listů manuálu, takže při foliaci knihy nedošlo k jeho označení. Missiv byl vevázán do vazby mezi
fol. č. 107 a 108.
203
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. č. 264r,v.
204
Při identifikaci této lokality vznikly určité nejasnosti, jelikož ve vlastní podpisové doložce missivu se toto
toponymum vyskytuje ve tvaru Kossel. Pokud by byla vzata v úvahu poloha města Náchoda, zajisté by bylo
vhodné předpokládat, že David Hieberr pocházel z obce Kosel, jež je dnes městskou částí města Niesky ležícího
v Sasku (správní oblast Dolnoslezská Horní Lužice). Tato lokalita však zřejmě ani v novověku nedisponovala
statutem města. Jako druhá varianta se nabízí, že David Hieberr byl spoluobčanem města Koselu nacházejícího
se v Šlesvicku-Holštýnsku nedaleko dnešních hranic s Dánskem (správní oblast Rendsburg-Eckernförde).
V tomto případě je však třeba vzít v úvahu poměrně velkou vzdálenost obou měst. Nejpravděpodobnější je tedy
varianta, že David Hieberr byl původem s města Kasselu v Hesensku.
205
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. č. 269r,v. Na zadní straně missivu jsou patrné stopy
po zapečetění listu.
206
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. č. 16r,v. Missiv je uvozen oslovením, chybí však podpis
jeho písaře a zkomolena byla i datovací formule. Autorství rukopisu bylo přiřčeno Jonáši Houkovi na základě
připsání jeho jména pod adresu na reversní straně listu, čímž byl zřejmě simulován chybějící podpis
pod vlastním textem missivu. Tyto nepřesnosti svědčí o tom, že písař missivu rozhodně nebyl v této činnosti
zběhlý.
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Nachwichta, jednoho z čermenských sousedů, zaznamenáno, že osoby jmenované v zápise
stvrdily rukojemství za Jonáše Houka rukou podáním náchodskému městskému rychtáři.207
V rychtářských manuálech se nachází i další případy písemností, které ze stanovené
kategorie poněkud vybočují. Jedná se o písemnosti sepsané Vavřincem Holíkem, poslem
rychtářským a pohodným při městě Náchodě, jenž byl k 31. prosinci 1630 vsazen do vězení
pro útěk dvou vězňů z náchodské šatlavy. Suplikou sepsanou dne 1. ledna 1631 Vavřinec
Holík prosil městského rychtáře o propuštění z vězení, zaručujíc se sám za sebe, jelikož jeho
sociální zařazení mu neumožňovalo požádat o rukojemství některého z poctivých
náchodských měšťanů.208 Druhá písemnost psaná rukou Vavřince Holíka pochází z února
roku 1633 a vznikla již po jeho propuštění, k němuž došlo na přímluvu rychtáře Martina
Jedličky. Obsahem této písemnosti je přísaha, jíž se Vavřinec Holík pod ztrátou hrdla
a veškerého jmění zavázal, že se vynasnaží uprchlé vězně dopadnout a znovu uvrhnout
do náchodského vězení.209 Za zvláštní případ lze považovat také missiv novoměstského faráře
Adama Bernarda Hrodka z roku 1632, kterým se na rychtáři města Náchoda dožadoval
splacení dluhu 8 říšských tolarů za sýry, jež mu dlužila Lída židovka, za niž se rychtář
zaručil.210
Zjevné vazačské omyly
Na základě detailního zkoumání jednotlivých písemných záznamů rychtářských manuálů
byl učiněn závěr, že některé missivy byly do vazby knihy vevázány omylem. Jednou
z takových písemností je missiv odeslaný náchodskému městskému rychtáři jménem
purkmistra a rady města Police v roce 1630.211 Jeho obsah se totiž netýká žádné
soukromoprávní, ani trestněprávní záležitosti, nýbrž jím představitelé města Police žádali
náchodského rychtáře, aby skrze posla práva rychtářského nechal o probíhajícím náchodském
207

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. č. 11r,v. Záznam není uvozen oslovením, ale datací
a neobsahuje ani podpis jeho písaře. Autorství rukopisu bylo určeno na základě zkratky MPP přiřazené
ke jménu Jiříka Nachwichta ve výčtu jmen rukojmích. Na reversní straně listu, která se špatným vložením
do vazby stala stranou aversní, se nachází stručný regest ve znění Pamět zaručení za Jonáše Houka, rychtáře
čermenského.
208
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 17r,v. K textu vevázaného missivu byla připojena
poznámka psaná rukou radního písaře Jiříka Paschala Úpického ve znění …Léta 1631 na den Nového léta
1. Januarii toto psaní od pohodného Vávry Holíka jest dodáno pánům na rathaus v městě Náchodě, kteréž
pro paměť všito jest do manuálu rychtářského v témž městě za rychtářství pana Karla Trynkse. Jiřík Paschal,
písař radní. Po všití missivu do manuálu byl jeho obsah doslovně opsán rukou radního písaře na následující list
knihy. (SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. č. 18r.)
209
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 45r,v.
210
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. č. 268r,v.
211
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 836, kn.č. 35, fol. 267r,v. Text missivu byl narušen odstřižením pečeti
při otevírání missivu.
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svatovítském jarmarku vyhlásit přesunutí svatoprokopského jarmarku v městě Polici na den
svatého Kiliána, tj. na 8. července.
Případ neúmyslného vložení písemného záznamu do vazby rychtářského manuálu lze
zaznamenat v souvislosti s vevázáním dvojlistu, který byl již částečně popsaný. Zda se tak
stalo nedopatřením, či dokonce z nedostatku papíru, lze jen těžko posoudit. Mezi zápisy
manuálu se díky tomu objevuje nedokončený německý záznam, z něhož bylo napsáno pouze
první slovo úvodního oslovení a podpisová doložka.212 Původ písemnosti je poněkud nejasný,
z doložky však vyplývá, že jejím autorem měl být Petrus Sebastian ze Scheibenbergu, mistr
hrnčířský[?] v Míšni.213 Písmo má prvky německé novogotické kurzívy.
Za největší vazačský omyl však lze považovat vložení kvitance napsané vlastní rukou
Eleny Anny Mladotové, rozené Vlšonské, z roku 1667.214 Elena Anna Mladotová v této
kvitanci podpisem a přitištěnou pečetí stvrdila přijetí splátky ve výši 10 kop z celkové sumy
70 kop míšeňských za roli prodanou Albrechtu Šťastnému z Bubna a na svobodném dvoře
ve Starém Městě Náchodě. V tomto případě se totiž jedná o nespornou majetkoprávní
záležitost spadající do jurisdikce konšelského soudu.

212

SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. č. 197r.
Z důvodu obsahové nejednoznačnosti tohoto písemného záznamu je přiložena jeho transliterace: Petrus
Sebastian von Sheinbeberck, in Meissen ein abprobierte meister des kangenshwodt[?] meine eygen handt.
214
SOkA Náchod, AM Náchod, inv.č. 835, kn.č. 34, fol. č. 179r,v. Formát této kvitance je podstatně menší, než
je běžná velikost listů manuálu. Písemnost nebyla do knihy vložena vevázáním, ale přilepením jejího okraje
na předchozí stranu manuálu, tedy na fol. č. 178v.
213

132

3. VĚCNÝ OBSAH ZÁPISŮ
Pro podchycení věcného obsahu zápisů rychtářských manuálů byl vytvořen specifický
systém zpracovaný do tabulek, v nichž byl pro nastínění komplikované struktury těchto
úředních knih kromě poznamenání vlastního věcného obsahu zápisů rekonstruován také
přesný průběh jednotlivých řízení před právem rychtářským, jak je lze zaznamenat
v rychtářských manuálech. Každá sporná, přestupková či smluvní záležitost, popřípadě výkon
rozsudku konšelského soudu či nařízení vrchnosti, získala své průběžné pořadové číslo,
na které je odkazováno v přiloženém osobním rejstříku. V kolonce tabulky označené jako
Typ sporu/smlouvy/přestupku byl heslovitě charakterizován předmět řízení před právem
rychtářským, přičemž u některých závažnějších případů byl předmět civilního (případně
trestního) řízení rozepsán podrobněji. V souvislosti s typizací věcného obsahu zápisů bylo
uměle vytvořeno několik kategorií,1 do nichž byly zápisy v obecnější úrovni rozřazeny a které
se staly východiskem pro celkové statistické zhodnocení věcného obsahu rychtářských
manuálů. Jednotlivé kategorie byly v tabulkách z prostorového důvodu označeny pomocí
zkratek, jež jsou rozepsány v připojených vysvětlivkách. Jména osob vstupujících do řízení
před právem rychtářským jsou v této kolonce zastoupena čísly, která jim byla přidělena
v sestaveném osobním rejstříku.2
Další tabulková položka Datace chronologicky seřazuje všechny záznamy učiněné
do rychtářského manuálu v jedné konkrétní záležitosti a v následujícím oddělení Průběh

1

Při typizaci věcného obsahu zápisů byly vytvořeny tyto hlavní kategorie: dluhy, delikty proti církevnímu
majetku, delikty proti soukromému majetku, delikty proti mravnosti, narušování soužití v obci, přestupky proti
městské administrativě, přestupky proti panstvu, přestupky proti náchodské vrchnosti a její administrativě,
ublížení na zdraví a usmrcení. Samostatně pak byly postaveny ojediněle se vyskytující záležitosti, které se
do těchto kategorií zařadit nedaly. Další členění v rámci jednotlivých kategorií bylo stanoveno tak, aby co
nejpřesněji vystihovalo podstatu předmětu řízení před právem rychtářským. Rozdíly mezi jednotlivými
specifikacemi přitom mohou být jen nepatrné. Například v případě dlužních záležitostí je odlišeno, zda se
jednalo o pouhé uzavření smlouvy, jejíž naplnění mohlo, ale také nemuselo být do manuálu poznamenáno.
Splacení dluhu, pokud nebylo podloženo vlastní smlouvou nebo předchozím řízením před právem rychtářským,
pak bylo postaveno jako samostatná věcná podskupina. Další věcnou podskupinou je stavuňk, tedy soudní
vymáhání dluhů, při němž měl rychtář pravomoc pouze výkonné složky. Nejpočetnější skupinu této kategorie
pak tvoří spory o dluhy. Velmi těsná hranice je také mezi podskupinami kategorie narušování soužití v obci,
obzvláště mezi křivým nařčením, urážkami na cti, slovními potyčkami a pomluvami. Do oddělení křivé nařčení
byla zařazena právní obrana proti takovým slovním projevům, na jejichž základě by mohly být nebo dokonce
byly vůči nařčenému vyvozovány právní důsledky. Oproti tomu skupina pomluvy zahrnuje pouhé rozšiřování
nepravdivých skutečností bez možných právních následků. Obsah podskupiny urážky na cti je celkem
jednoznačný. Úzce s ní souvisí skupina slovní potyčky, kdy jsou obě znesvářené strany považovány za původce
rozepře. Pokud tyto slovní rozepře přerostly do fyzického násilí, byla celá záležitost klasifikována jako rvačky.
Jestliže se však jednalo o napadení jednostranné a pouze pěstní, byl tento přestupek proti městskému pořádku
hodnocen jako fyzické napadení. Případy většího zranění napadeného způsobeného použitím zbraně či jiných
předmětů byly včleněny do kategorie ublížení na zdraví. Zvlášť byly vyčleněny případy usmrcení. Na tomto
místě je třeba zdůraznit, že tyto uměle vytvořené kategorie nekorespondují s klasifikací přestupků a zločinů
zakotvenou v Koldínově zákoníku, jež by si zasloužila vlastní právně-historický výklad.
2
Způsob propojení osobního rejstříku a obsahu tabulek je podrobněji popsán v úvodní části vlastního rejstříku.
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řízení je u každého zaznamenaného data stručně charakterizován obsah vyhotoveného
písemného záznamu. Kolonka označená jako Kategorie písemného záznamu podchycuje
způsob, jakým byl záznam do manuálu vložen. Je zde rozlišeno, zda se jedná o běžný zápis
shrnující dílčí nebo dokonce celý průběh řízení, či zda se jedná o záznam specifické formy,
který mohl být učiněn na základě ústního přednesení před právem rychtářským, ale také mohl
být doručen k právu rychtářskému v písemné podobě a v této formě mohl být do manuálu
posléze vevázán, popřípadě opsán. U kategorie písemného záznamu se vyskytují taktéž
poznámky o jiných formálních záležitostech vkladů jako například o jejich škrtech, neúplnosti
a podobně. V kolonce Písař jsou ve zkratce poznamenána jména písařů jednotlivých
záznamů, která jsou rovněž rozepsána v přiložených vysvětlivkách. Poslední položkou
tabulky je vyznačení folií, na nichž se zápisy nebo jejich části nacházejí, nasvědčující tomu,
že zápisy rychtářských manuálů rozhodně nejsou chronologicky seřazeny.

Vysvětlivky zkratek použitých v tabulkách
Typ přestupku, sporu, smlouvy
D
DpCM
DpSM
DpM
NSO
PpMA
PpP
PpVA
UnZ
Us

Dluhy
Delikty proti církevnímu majetku
Delikty proti soukromému majetku
Delikty proti mravnosti
Narušování soužití v obci
Přestupky proti městské administrativě
Přestupky proti panstvu
Přestupky proti náchodské vrchnosti a její administrativě
Ublížení na zdraví
Usmrcení

Anonymní písaři
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 2 (VP)
RM II PP 1 (MJ)
RM I PP …
RM II PP …
RM I SP …
RM II SP …

RM I PP 1 (Jan Šiška, městský rychtář)
RM I PP 2 (Václav Průša, městský rychtář)
RM II PP 1 (Martin Jedlička, městský rychtář)
pomocní písaři (viz 2.3.3 Anonymní písaři)
pomocní písaři (viz 2.3.3 Anonymní písaři)
soukromí písaři (viz 2.3.4 Písaři žalob, právních odpovědí a průvodů)
soukromí písaři (viz 2.3.4 Písaři žalob, právních odpovědí a průvodů)
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Jména písařů a ostatních autorů rukopisů
ABH
Adam Bernard Hrodek, fárář z Nového Města nad Metují
ABzP
Andreas Bitroff, úředník panství Police
DHzK
David Hieberr z Kasselu, soukromá osoba
DŠzN
Dorota Šubířka z Náchoda, soukromá osoba
EAM
Elena Anna Mladotová, rozená Vlšonská, soukromá osoba
GGzE
Gregora Grofa z Ehrenfeldu, úředník panství Nové Město nad Metují
JBB
Jakub Bernart Břežanský, soukromá osoba, později purkmistr města Náchoda
JBzB
Jiřík Bejspocher z Borotic, úředník panství Skály
JBzNMnM Jan Bílinský, rychtář města Nového Města nad Metují
JDzNMnM Jiřík Dejl z Nového Města nad Metují, radní, zde jako soukromá osoba
JGzH
Jiřík Glaser (či Glezer), úředník panství Homole
JHzNČ
Jonáš Houk, rychtář z Německé Čermné
JKzDM
Jiřík Kvek z Dobré Mysli, úředník panství Broumov a Police
JNzNČ
Jiřík Nachwicht, soused z Německé Čermné
JPÚ
Jiřík Paschal Úpický, radní písař
JRzNMnM[?] J. Ryška[?], úředník panství Nové Město nad Metují
JSP
Jiřík Spherinus Pardubský, bakalář a kantor partikulární školy v Náchodě
JŠzF
Jakub Špáta z Freidenberka, úředník, posléze hejtman a regent panství Náchod
JŠzK
Jan Šárek, rychtář města Kolín
LŠzŠ
Lukáš Šadimský ze Šadimi, písař radní, též jako soukromý písař
MP
Martin Petrů, úředník panství Náchod
MSzH
Matěj Souček z Hlinska, žák partikulární školy v Náchodě
MŠtfk
Michal Štefek, radní a pomocný písař
MŠvka
Matěj Švestka, pomocný písař, soukromý písař
OČK
Ondřej Číhal Krhovský, úředník panství Rosice a Troubsko
OMzČS
Ondřej Martinec z České Skalice, žák partikulární školy v Náchodě
PmkP
anonymní písař městské kanceláře Police
SB
Severin Bok, radní písař
TÚ
Tobiáš Úpický, rychtář, též jako soukromý a pomocný písař
VHbprp
Vavřinec Holík, biřic, posel rychtářský a pohodný v Náchodě
VHV
Václav Horák Vrchovský, rychtář, i jako pomocný písař
VK
Václav Klanka, rychtář a posléze knížecí rychtář
VLzNMnM Václav Linhart, úředník panství Nové Město nad Metují
VN
Václav Nymburský, radní písař, též jako soukromý písař
VPzK
Vilém Protivec z Karlova, pán na Jesenici, soukromá osoba
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3.1 Rychtářský manuál 1603–1632 (1667)
Poř.č.
1

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
Titulní list
D – splacení dluhu
(4 kopy míš. od fůry)
253, 471

2

NSO – křivé nařčení
6, 231

3

NSO – urážky na cti

Datace
1603-06-25
1603-06-26
1603-06-19
1603-08-05
1603-07-09
1603-08-07
1603-07-17
1603-08-25
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NSO – rvačky
2, 177, 472

5
6
7
8

DpSM – spory
o majetek
(o haltéř) 142, 319, 396, 436
DpSM – spory
o majetek
239, 306, 309
(o půlku cínovou)
DpSM – spory 306, 487
o majetek
(o střbrné haklice)
NSO – urážky na cti
75, 451

Právní přípověď splacení dluhu
1. splátka dluhu
2. splátka dluhu, upuštění od práva
Žaloba
Přátelská smlouva

Kategorie
písem. záznamu

Písař

Fol.

RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
SB
RM I PP 1 (JŠ)

1r,v
2r
2r
2v
2r

RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)

2r
3v

Zápis
Zápis
Zápis
Zápis

RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)

2r
3r
2v
3r

Zápis
Přípisek k textu
Zápis
Zápis
(zaznamenáno
v jednom zápisu)
Zápis
Zápis

1603-08-01
1603-08-14
1603-07-21
1603-08-18

Žaloba, odklad právní
Přátelská smlouva
(pod propadením pokuty 4 kop
grošů míš. do vrchnostenské komory
při nedodržení podmínek)
Stání, odklad právní
Stání
Žaloby, odklad právní
Odklad právní

1603-07-29

Žaloba, odklad právní

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

2v

1603-07-22

Žaloba

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

3r

1603-08-19
1603-10-14

Žaloba
Přátelská smlouva
(pod propadením pokuty 10 kop
grošů českých do vrchnostenské
komory při nedodržení podmínek)

Zápis
Zápis

RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)

3v
3v

221, 472

4

Průběh řízení

Poř.č.
9

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
NSO – urážky na cti

1603-08-20

Žaloba, odklad právní

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

1603-09-05

Žaloba, odpor, odklad právní

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

4r

1603-10-02

Ohledání nekvalitního zboží

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

4r

1604-01-12
1604-01-15
1604-01-26
1604-02-09
1604-03-09
1604-03-23
1604-02-20
1604-02-28
1604-04-06
1604-05-04
1604-05-13
1604-05-22

Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Svědomí ústní
Svědomí ústní
Svědomí ústní
Nález
Zápis
Zápis

RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
SB
SB
SB
SB
SB
RM I PP 1 (JŠ)

4v
4v
4v
4v
4v
4v
20r-20v
20v-21v
22r-24v
24v-25r
25r-25v
7v

Zápis
Zápis

RM I PP 1 (JŠ)
SB

5r
9r

1604-11-03
1604-11-03

Žaloba, odpor, odklad právní
Zplnomocnění zástupce původce
Odklad právní
Odklad právní
Odklad právní
Odklad právní
Průvody (svědomí)
Průvody (svědomí)
Průvody (svědomí)
Nález (ve prospěch odpůrce)
Splacení dluhu
Přátelská smlouva (v záležitosti
nařčení hodnověrnosti svědka)
Smlouva o dluh
Stání, odpor, odklad právní (žaloba
pro nesplacení dluhu chybí)
Právní odpověď odpůrce
Převedení, odklad právní

RM I SP 1
SB

26r,v
26v-27r

1605-01-13
1609-03-21
1609-03-25

Průvody (svědomí)
Žádost o dopomožení k právu
Splacení dluhu

SB
JŠzK
LŠzŠ

27v-29v
41r,v
41v

Datace

Průběh řízení

Písař

Fol.

RM I PP 1 (JŠ)

4r

376, 539

10

DpSM – pych, škody
(zplundrování haltéře)
147, 218

11
12

DpSM – podvodný
obchod
(nekvalitní med) 114, 466
D – spory
(o nedodržení smlouvy
o dluh 20 kop míš.)
470, 539
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13

D – smlouvy, spory
(o nedodržení smlouvy
o dluh 30 kop míš.)
360, 393, 445, 446

1603-10-25
1604-09-07

Odpověď písemná
Ústní převedení
původce i odpůrce
Svědomí ústní
Missiv
Zápis

Poř.č.
14

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
DpSM – krádeže
(krádež váčku s penězi)

1603-11-27

Obeslání, žaloba

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

1604-01-09

Zápis pro paměť

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

5r

1603-11-19

Rukojemství, odklad právní

Zápis

SB

5v

1603-07-08

Žaloba, odpor

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

5v

1604-02-02

Smlouva

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

6r

1604-02-13
1604-04-30
1604-05-07
1604-02-13

Žaloba, hojemství, odklad právní
Zplnomocnění zástupce původce
Přátelská smlouva
Stání, upuštění od práva
pro nedostavení se původce
Smlouva

Zápis
Zápis
Zápis
Zápis

RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)

6r
6v
7r
6r

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

6r

Smlouva
Nová smlouva
Obeslání pro nedodržení smlouvy,
přátelská smlouva, odklad splátky
Upuštění od práva
Upuštění od práva

Zápis mřežován
Zápis
Zápis

RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)

6r
6r
7v

Zápis
Zápis

RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)

6v
6v

Datace

Průběh řízení

Písař

Fol.

RM I PP 1 (JŠ)

5r

209, 210, 219, 223

15
16
17

138

18
19

NSO – křivé nařčení
(z vraždy)
543
DpSM – spory 284, 440
o majetek
(o dluh za 22 beček soli)
NSO - křivé nařčení
(údajné navádění věřitele
k neposkytování chleba
a vody uvězněnému
dlužníku)
155, 159
D – smlouvy
58, 382
(o 2 kopy 18 grošů míš.)
D – spory
(o 4 kopy míš.)
355, 532

20

Neuvedeno
322, 420

21
22

D – smlouvy
176, 404
(o 20 kop míš. za slad
do obecního měšce)
D – smlouvy
(o 4 a půl kopy míš.)

1604-02-14
1604-03-05
1604-04-22
1604-09-30

404, 519

23
24

Neuvedeno
Neuvedeno

172, 543
252, 429

1604-03-05
1604-03-05

Poř.č.
25
26
27

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – spory
261, 271
(o 10 kop míš.)
DpSM – spory
o majetek
218, 562
(o zámek z domu)
NSO – slovní potyčky

1604-12-31

Žaloba, odklad právní

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

1604-05-21
1604-07-03

Sepření
Žaloba

Zápis
Žaloba ústní

SB
RM I PP 1 (JŠ)

7r
8v

1604-06-18

Přátelská smlouva

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

7v

1604-06-19

Rukojemství

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

8r

1604-07-03

Propuštění z vězení na rukojemství
na povolení vrchnostenského
úředníka (pod propadením pokuty
1 kopy grošů českých
do vrchnostenské komory při
nedodržení podmínek propuštění)
Propuštění z vězení, přátelská
smlouva
Odklad právní
Odklad právní
Převedení, odklad právní

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

8r

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

9r

SB
SB
SB

9v
9v
10v-11v

SB
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)

11v
9v
9v

Datace

Průběh řízení

Písař

Fol.

RM I PP 1 (JŠ)

6v

231, 271

28
29

D – stavuňk (uvěznění
pro dluh
10 kop míš.)
404, 530
Neuvedeno
479

139
30
31

NSO – urážky na cti,
rvačky
257, 258, 523
NSO – urážky na cti
332, 333, 537, 538

32

1604-07-07
1604-09-10
1604-09-24
1604-10-08
1604-11-03
1604-11-17
1605-02-28

NSO – rvačky
10, 261

Dictum (ve prospěch původce)
Přijetí rozsudku
Propuštění z vězení, rukojemství
(pod propadením pokuty 1 kopy
grošů českých do vrchnostenské
komory při nedodržení podmínek)

Zápis
Zápis
Ústní převedení
původce i odpůrce
Dictum
Zápis
Zápis mřežován

Poř.č.
33

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
NSO – fyzické napadení
178, 271

34

35
36

140

37
38

NSO – pomluvy, křivé
nařčení
306, 502
(z prodeje předražených
stříbrných knoflíků)
DpSM – pych
443, 482
(potrhání chvoru v tůni)
D – spory
(o dluh za 5 žejdlíků vína
po 4 groších a 4 denárech
míš.)
56
D – smlouvy
24, 506
(o dluh 6 kop míš.)
Neuvedeno

Datace

40
41

D – splacení dluhu
(3 kopy míš.)
3, 328
D – smlouvy (o dluh za
5 sudů piva po 3 kopách
a 10 groších míš.) 50, 105
Neuvedeno
Neuvedeno
221, 299

Písař

Fol.

RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
SB
SB
SB

10r
10r
10r
10v
10v

Žaloba
Odpor, odklad právní
Sepření
Přátelská smlouva
Žaloba, odpor

1605-06-10

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

11v

1605-03-24

Obeslání, žaloba, odpor, odklad
právní
Zplnomocnění zástupce původce

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

12r

1605-05-19

Smlouva

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

12r

1605-06-08

Upuštěno od práva ve prospěch
původce
Přípověď splátky dluhu
Přípověď splátky dluhu
Smlouva

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

12r

Zápis mřežován
Zápis
Zápis

RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)

12v
13r
12v

Upuštěno od práva ve prospěch
původce
Rukojemství za odpůrce sporu
Rukojemství za původce sporu
(pod propadením pokuty 10 kop
grošů českých do vrchnostenské
komory při nedodržení podmínek)

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

12v

Zápis
Zápis

RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)

13r
12v

1605-06-10
1606-01-04
1605-07-06
1605-07-12

72, 253

42

Kategorie
písem. záznamu
Žaloba ústní
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis

1604-08-28
1604-08-28
1604-09-10
1604-09-10
1604-09-23

218, 374

39

Průběh řízení

1605-07-14
1605-07-28

Poř.č.
43

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – stavuňk (uvěznění
pro dluhy)

1606-02-12

Propuštění z vězení, rukojemství

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

1607-03-31

Propuštění z vězení, rukojemství

Zápis

RM I PP 1 (JŠ)

13v

Splacení části dluhu

Zápis (součástí
předchozího zápisu)
Zápis mřežován

RM I PP 1 (JŠ)

13v

RM I PP 1 (JŠ)

13v

Zápis
Svědomí ústní
Žaloba písemná
Odpověď písemná
Svědomí ústní
Svědomí ústní
Ústní převedení
Nález
Opis apelace
Zápis
Opis missivu
rychtáře
Zápis

SB
SB
RM I SP 2
RM I PP 1 (JŠ)
SB
SB
SB
SB
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ

20r
21v
nefol.
nefol.
29v-30r
30r,v
30v-32r
32v-33r
33r,v
33v-34r
34r,v

LŠzŠ

35r,v

JKzDM
LŠzŠ
LŠzŠ

36r,v
37r
37v-38r

Datace

Průběh řízení

Písař

Fol.

RM I PP 1 (JŠ)

13r

103, 123

44

D – stavuňk (uvěznění
pro dluh 14 kop míš.)

45

D – splacení dluhu
(5 kop míš.)
39, 51
D – smlouvy
253, 389
(o dluh 7 kop míš.)
D – spory
280, 559
(o 12 kop míš.)
D – spory
(o 4 kopy míš.)

410

46
47
141

48

73, 380

49

D – stavuňk
(pro nesplacení dluhu
50 kop míš. peněz
gruntovních)
150, 409

[1607]-04-15
1607-02-07

Smlouva

s.d.
1604-03-12
1605-08-01
1605-08-16
1605-09-16
1605-11-02
1605-11-24
1605-12-07
1606-06-05
1606-06-06
1606-06-20

Průvody (svědectví)
Průvody (svědectví)
Žaloba
Právní odpověď
Průvody (svědomí)
Průvody (svědomí)
Převedení původce i odpůrce
Nález (ve prospěch původce)
Apelace k purkmistrovi a radě
Hojemství
Postoupení sporu vrchnosti

1606-06-19

Stavuňk, složení peněz
na právu
Žádost o propuštění peněz z práva
Odklad právní
Průvody, upuštění od práva,
propuštění peněz

1606-06-28
1606-06-29
1606-07-03

Missiv
Opis missivu
Zápis

Poř.č.
50

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
Us – v roztržce
(uvěznění pro vážné
zranění způsobené
pobodáním)
178, 296

Datace

Průběh řízení

1606-09-27

1606-12-10

Propuštění z vězení na rukojemství
podmíněné uzdravením zraněného
(pod propadením pokuty 300 kop
grošů míš. při nedodržení podmínek,
jimiž se zavázal při propuštění)
Rukojemství
Rukojemství
Úmrtí poškozeného, opětovné
uvěznění obviněného
Smlouva

1607-01-10
1607-03-18
1607-03-08
1607-03-08
1607-03-20
1607-03-26
1607-03-26
1607-04-25
1607-04-25
1607-05-09
1607-05-23
1607-06-13
1607-06-27
1607-07-11
1607-07-27
1607-08-17
1607-03-01
1607-03-07
1607-03-07

Vyvázání z rukojemství
Urgence splátky dluhu
Žaloba
Hojemství
Upuštění od práva z vůle původce
Žaloba
Hojemství
Právní odpověď
Hojemství
Sročení
Odklad právní
Odklad právní
Odklad právní
Odklad právní
Odklad právní
Odklad právní
Obeslání, žaloba, odpověď
Odklad právní
Rukojemství

1606-10-25
1606-11-15
1606-12-10
51
52
142

53

D – smlouva
69, 261
(o dluh 100 kop míš.)
D – splacení dluhu
(13 kop míš.)
296, 480
NSO – fyzické napadení
389, 546

54

NSO – fyzické napadení
389, 546

55
pokr.

D – spory
(o dluh 30 kop míš.)
69, 546

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

LŠzŠ

38r,v

Zápis
Zápis
Zápis

RM I PP 1 (JŠ)
RM I PP 1 (JŠ)
LŠzŠ

38v
38v
38v

Zápis

LŠzŠ

39r

LŠzŠ
JŠzF
RM I SP 2
LŠzŠ
RM I PP 1 (JŠ)
RM I SP 2
LŠzŠ
RM I SP 3
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ

39v-40r
42r,v
43r
43r,v
43v
44r
44r
45r
45r
45v
44v
44v
44v
44v
44v
46r
48r
48r
48v

Zápis
Missiv
Žaloba písemná
Přípisek k textu
Zápis
Žaloba písemná
Zápis
Odpověď písemná
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis

Poř.č.

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.

pokr.
55
56

57

Datace
1607-03-22
1607-06-05

Průběh řízení

143

59

61

pokr.

LŠzŠ
LŠzŠ

48v
48v-49r

Zápis

SB

50r

SB

51r,v

LŠzŠ
LŠzŠ

59v
52v
60v
60r
60r
53r
53r,v
54r,v
54v
55r
55v

55v-56v
56v
57v
57v
57r
57r,v

1607-03-25
1607-09-24

D – spory
(o dluh 3 kop míš.)

1608-03-07
1608-03-14

Žaloba
Přátelská smlouva

1608-03-14
1608-03-21
1608-03-21
1607-07-03
1607-07-03
1607-07-28
1607-07-28
1608
1608-01-25

Přátelská smlouva
Nová žaloba
Odpor, odklady právní
Žaloba
Hojemství
Nařízení propuštění z vězení
Propuštění z vězení

Opis missivu
rychtáře
Zápis
Zápis nedokončený,
škrtnutý
Zápis
Žaloba ústní
Přípisek k textu
Žaloba písemná
Přípisek k textu
Missiv
Zápis

Zápis o útěku z vězení

Zápis

LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
RM I SP 2
LŠzŠ
JŠzF
LŠzŠ
LŠzŠ
MŠtfk

1608-01-27
1608-02-10
1608-04-11
1608-06-16
1608-02-07
1608-02-21

Přátelská smlouva
Úhrada léčebného
Úhrada léčebného
Finanční odškodnění
Žaloba
Splacení části dluhu, odklad druhé
splátky

Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis

LŠzŠ
MŠtfk
MŠtfk
LŠzŠ
LŠzŠ
MŠtfk

D – spory
349, 524
(o 13 grošů míš.)
Neuvedeno
Titulní list
D – stavuňk 389, 462
(pro dluh za železo
do Svídnice)
PpMA – útěk z vězení
UnZ – vážné
(pobodání)
160, 508

62

Fol.

D – splacení dluhu
(pro nesplacení dluhu
54 kop míš.)
61, 133

424

60

Písař

Odklad právní
Zápis o nedostavení se odpůrce,
propadení sumy složené rukojmím
za škody nákladní, odklad právní
Příslib splacení dluhu, upuštění
od práva, rukojemství
Upomínka zaplacení dluhu

322, 476

58

Kategorie
písem. záznamu
Zápis
Zápis

D – spory
307, 505
(o dluh 7 a půl kop míš.)

Poř.č.

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.

pokr.
62
63

1608-03-06
D – spory
(o dluh 3 kopy míš.)
141, 540

64
65
66

Datace

144

D – smlouvy 30, 46, 47
(o 5 a půl kop míš.)
D – smlouvy
(pro nesplacení dluhu
2 kopy míš.)
218, 308
DpSM – krádeže
(krádež a zabití kozla)
NSO – slovní potyčky

68

D – stavuňk (uvěznění
pro nesplacení dluhu)

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

MŠtfk

57v

Zápis
Zápis
Zápis
Přípisek k textu
Zápis

MŠtfk
LŠzŠ
MŠtfk
MŠtfk
MŠtfk

57v
58r,v
58r
58v
59r

1608-03-26
s.d.
1608-02-22
[1609]
1608-03-05

Vězení z důvodu neplacení dluhu,
propuštění na rukojemství
Splacení zbytku dluhu
Svědomí
Přátelská smlouva
Urovnání dluhu
Smlouva

1608-04-17

Žaloba, smlouva (odložení splátek)

Zápis

MŠtfk

59r

1608-03-12

Propuštění z vězení na rukojemství,
odškodnění (pod trestem smrti
při nedodržení podmínek)
Splacení škody
Přátelská smlouva

Zápis

LŠzŠ

62r

Přípisek k textu
Zápis

MŠtfk
LŠzŠ

62r
62v

Povolení propuštění z vězení
Propuštění z vězení s podmínkou
splacení dluhů

Missiv
Zápis

JŠzF
MŠtfk

63r,v
63v

1607-08-29
1608-01-18

Přátelská smlouva

Zápis

MŠtfk
LŠzŠ

64r
64v

1607-12-08
1607-09-18
1607-09-18
1607-02-10
1608-04-15

Povolení propuštění z vězení
Žaloba
Právní odpověď, odklad právní
Přátelská smlouva
Smlouva o dluh

Missiv
Žaloba písemná
Odpověď ústní
Přípisek k textu
Zápis

MP
RM I SP 2
SB
MŠtfk
MŠtfk

nefol.
65r
65r,v
65v
65v

53, 320

67

Průběh řízení

1608-03-18
1608-03-12

128, 201

1608-03-09
1608-03-09

138

69
70
71

Titulní list
NSO – urážky na cti
259, 278
342

Neuvedeno
NSO – křivé nařčení
(údajné zabití kohouta)

387, 544

72

D – smlouvy
(o 5 kop míš.)

59, 400

Poř.č.
73

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
DpSM – škody
(zabití zaběhlého prasete)

Datace
1607-09-06
1607-09-06
1607-10-04

72, 197

74

1607-11-02

D – spory
(o 8 kop míš.)

[večer]
70, 535

1607-11-02
[noc]

75
76

DpSM – krádeže
(krádež chmelu) 467, 488
Neuvedeno

1607-10-09
1607-10-19

NSO – urážky na cti

Žaloba
Právní odpověď, odklad právní
Upuštění od práva pro nedostavení
se původce sporu ke stání
Nařízení vrchnostenského úředníka
o uvěznění
Nařízení vrchnostenského úředníka
o propuštění z vězení
Obeslání, vinění, odklad právní

2
79
80

D – splacení dluhu
(6 kop míš.)
64, 306
D – smlouvy
(za sud piva)
51, 520
NSO – fyzické napadení
74, 218, 270, 384

81

D – stavuňk
152, 177
(uvěznění pro nesplacení
dluhu 3 a půl kopy grošů
míš.)

Písař

Fol.

RM I SP 2
SB
SB

66r
66r
66v

Missiv

JŠzF

67r,v

Missiv

JŠzF

68r,v

Zápis škrtnut

SB

69r

Zápis

SB

69r

SB
SB
SB

70r,v
69v-70r
71r

SB
MŠtfk
MŠtfk

71v

SB
RM I SP 4
SB
MŠtfk
MŠtfk
SB
MŠtfk

72r
73r
73r
73v
73v
72r
72v

1607-11-02
1607-10-19
1607-11-14
1607-11-22
1607-12-11
1607-11-30

Právní přípověď
Splacení dluhu
Přátelská smlouva

Zápis
Zápis
Žaloba ústní
neúplná*
Zápis škrtnut
Přípisek k textu
Zápis

Obeslání
Žaloba
Odpor, odklad právní
Odklad právní
Odklad právní
Propuštění z vězení na rukojemství
Stavuňk rukojmího, splacení dluhu

Zápis
Žaloba písemná
Přípisek k textu
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis

170, 533

78

Kategorie
písem. záznamu
Žaloba písemná
Odpověď ústní
Zápis

Ohražení se proti volbě prokurátora
původce sporu, odklad právní
Dictum (zamítnutí námitky)
Obeslání
Žaloba

389, 410, 503

77

Průběh řízení

1607-12-04
1607-12-07
1607-12-07
1608-01-10
1608-01-24
1607-03-12
1608-02-26[?]

* chybí koncová část zápisu, text zápisu zřejmě pokračoval na archu, který byl opomenut vevázán do manuálu

71v

Poř.č.
82

146

83
84

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – spory 218, 419, 485
(spor o nájem
z Kodrsovského mlýna,
nedodržení rukojemství)

Neuvedeno
377, 513
D – spory
(o dluh 28 kop míš.)
23, 194

85
86
87
88
89
pokr.

D – smlouvy
(o dluh 9 a půl kopy
grošů míš.)
177, 308
D – smlouvy
50, 255
(o dluh 13 kop míš.)
Neuvedeno
417
Neuvedeno
325, 351
D – stavuňk
(pro nesplacení dluhu
7 kop míš.)
109, 202, 218

Datace
1608-03-14
1608-03-14
1608-04-18
1608-04-18
1608-04-18
1608-05-02
1608-05-02
1608-05-02
1608-05-16
1608-06-03
1608-06-06
1608-03-14
1608-03-24
1608-03-24
1608-04-18
1608-05-06

Průběh řízení

Kategorie
písem. záznamu
Žaloba ústní
Přípisek k textu
Zápis
Žaloba písemná
Přípisek k textu
Odpověď písemná
Přípisek k textu
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Přípisek k textu
Zápis
Zápis

Písař

Fol.

LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
Mšvka
LŠzŠ
RM I SP 5
LŠzŠ
LŠzŠ
MŠtfk
MŠtfk
Mšvka
MŠtfk
LŠzŠ
LŠzŠ
MŠtfk
Mšvka

74r
74r
74v
77r
77r
78r
78r
78r
78v
78v
79r,v
75r
75v
75v-76r
76r
76r,v

Zápis

Mšvka

76v

1608-05-06

Žaloba
Hojemství, odklad právní
Upuštění od práva
Žaloba na rukojmího
Hojemství, odklad právní
Právní odpověď
Odklad právní
Odpor
Odklad právní
Odklad právní
Přátelská smlouva
Obeslání
Obeslání, žaloba
Odpor, rukojemství, odklad právní
Odklad právní
Stanné právo pro nedostavení se
odpůrce k stání
Smlouva

1608-07-10

Smlouva, splacení dluhu

Zápis škrtnut

MŠtfk

79v

1609-01-07
1609-01-08
1608-06-16
1608-06-16
1608-06-16
1608-07-01

Povolení propuštění z vězení
Povolení propuštění z vězení
Žádost o založení práva
Obeslání, vinění
Uvěznění dlužníka
Propuštění z vězení, smlouva

Missiv
Missiv
Missiv
Zápis
Přípisek k textu
Zápis

JŠzF
JŠzF
MP
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ

80r,v
81r,v
82r,v
83r
83r
84r

Poř.č.

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.

pokr.
89

Datace
[1609]
1609
1609-03-25
1609-04-08

90

D – stavuňk
(pro nesplacení dluhu
7 kop a 12 grošů míš.)

91

NSO – slovní potyčky

1608-06-16
1608-10-11

Průběh řízení

Kategorie
písem. záznamu
Přípisek k textu

Písař

Fol.

LŠzŠ

84r

Přípisek k textu
Zápis
Zápis

MŠtfk
LŠzŠ
LŠzŠ

84r
84v
84v

Zápis
Zápis

MŠtfk
MŠtfk

83v
83v

Přátelská smlouva (pod propadením
pokuty při nedodržení podmínek)
Přátelská smlouva
Úhrada léčebného
Přátelská smlouva, úhrada léčebného

Zápis

LŠzŠ

84v

Zápis
Přípisek k textu
Zápis

MŠtfk
MŠtfk
MŠtfk

85r
85v
85v

Žaloba
Sepření, odklad právní
Přátelská smlouva
Povolení propuštění z vězení
Propuštění z vězení na rukojemství
(pod trestem smrti a pro rukojmí
pod propadením pokuty 50 kop
grošů českých do vrchnostenské
komory při nedodržení podmínek)
Obeslání, žaloba
Zástava, hojemství, odklad právní
Stání, pro nedostavení se obeslané
odeslán missiv radě do Trutnova

Žaloba ústní
Přípisek k textu
Zápis
Missiv
Zápis

LŠzŠ
LŠzŠ
VK
JŠzF
LŠzŠ

86r,v
86v
87r
88r,v
87v

Zápis
Přípisek k textu
Zápis

LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ

89r
89r
89r

Poznamenání nedodržení smlouvy,
stavuňk rukojmího
Odklad právní pro rukojmí
Odklad právní pro rukojmí
Poznamenání nedostavení se
k právu, splacení dluhu rukojmím
Stavuňk
Útěk z vězení, splacení dluhu
rukojmím

52, 173, 450

1608-09-08

93, 94, 543, 544

92
147

93
94

UnZ – vážné
32, 363
(useknutí pravé ruky)
UnZ – lehké
(zranění hlavy) 268, 517
NSO – fyzické napadení
29, 116

95

DpSM – krádeže
(krádež krávy)

1608-08-10
[1608-08-24]
1608-09-25
1608-11-12
1608-11-12
1608-11-14
1608-03-11
1608-03-11

211, 367, 368, 395

96
pokr.

D – spory
(o dluh 9 kop míš. a 3
loktů černého sukna)
365, 426

1608-11-11
1608-11-12
1608-12-31

Poř.č.

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.

pokr.
96
97

Datace
1609-04-02

NSO – fyzické napadení
(uvěznění vojáka
pro napadení hejtmana
Jana Kosteleckého)

1608-11-29

Průběh řízení
Stání, pro nedostavení se obeslané
propuštěn základ z práva,
tj. 9 štůčků roušek, ve prospěch
původce
Přátelská smlouva, propuštění
z vězení

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

MŠtfk

88v

Zápis

RM I PP 4

89v

261, 305

98

NSO – fyzické napadení
458, 534

99
148

100

D – stavuňk
53, 210
(zástava rouchy k právu
pro nesplacení dluhu)
D – stavuňk
(pro nesplacení dluhu
9 kop míš.)

1610-01-08
1610-01-08
1610-10-29

Žaloba
Přátelská smlouva
Zástava, upuštění od práva z popudu
původce

Žaloba písemná
Přípisek k textu
Zápis

RM I SP 2
LŠzŠ
LŠzŠ

90r,v
90v
90v

[1609]

Žádost dlužníka adresovaná věřiteli
o povolení k propuštění z vězení
Povolení k propuštění z vězení,
žádost o poznamenání dlužníkovy
přípovědi na splacení dluhu do knih
Žaloba, smlouva
Splacení 1. splátky
Splacení 2. splátky
Obeslání, žaloba, odpor

Suplika

RM I SP 1

91r,v

Missiv

JBB

92r,v

LŠzŠ
LŠzŠ
RM I PP 5
LŠzŠ

91v
91v
91v
93r

1609-01-08

28, 53

101

D – smlouvy
(o dluh 19 kop míš.)
229, 371

102

NSO – křivé nařčení
(údajná žádost
k zámečníkovi
o neoprávněné
vyhotovení duplikátů
k zámkům
novoměstských
městských bran) 237, 415

1610-10-29
1610-12-06
[1611]
1609-02-11

Zápis
Přípisek k textu
Přípisek k textu
Zápis

Poř.č.
103

104

105

149

106

107

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
DpSM – zpronevěra
(zpronevěra peněz
za zboží svěřené
k prodeji na jarmarku
v Jaroměři)
67, 489
D – splacení dluhu
(4 kopy, 6 grošů,
3 denáry míš.) 31, 541, 542

Datace

Průběh řízení

1609

Vyúčtování při právu z popudu
mistra řemesla zámečnického,
majitele výrobků svěřených tovaryši
k prodeji na jarmarku; doplacení
chybějících peněz a srážky z platu
Žádost o dopomožení k právu
Právní přípověď splacení dluhu
Žádost o poznamenání dohody
o odložení splátky do manulálu
Žádost o založení práva
Svědomí
Upuštění od práva, právní přípověď
na splacení dluhu

1609-02-09
1609-02-12
1609-02-15

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

LŠzŠ

93v

Missiv
Zápis
Missiv

JBzNMnM
MŠtfk
JBzNMnM

94r,v
95r
nefol.

Missiv
Zápis
Zápis

VLzNMnM
LŠzŠ
LŠzŠ

96r,v
95v, 97v
97r

Žaloba písemná
Přípisek k textu
Odpověď písemná
Zápis

MŠvka
LŠzŠ
RM I SP 1
LŠzŠ

98r
98r
99r
99r,v

Zápis

MŠtfk

100r

DpSM – krádeže
(ztráta 15 kop míš.
z rukávu při noclehu
v krčmě ve Starém
Městě)
476
UnZ – vážné
(pobodání)
83, 204

1609-02-19
1609-02-21
1609-02-21

NSO – urážky na cti

1609-04-04

Žaloba
Odpor, odklad právní
Právní odpověď
Přátelská smlouva, úhrada
léčebného, finanční odškodnění
Přátelská smlouva

1609-04-10

Přátelská smlouva

Zápis

RM I SP 1

100v

1610-01-14

Smlouva

Zápis

LŠzŠ

100v

1610-05-18

Přátelská smlouva

Zápis

LŠzŠ

101r,v

LŠzŠ

102r,v

1609-02-14
1609-02-14
1609-02-28
1609-02-28

282, 300, 301

108
109
110

NSO – urážky na cti
35, 507
224, 485

D – smlouvy
(o dluh 17 kop, 5 grošů
a 4 denáry míš.)
NSO – pomluvy
(sepsání „zrádného“
listu) 345, 478, 479, 526, 527
Titulní list

1609-04-27

Poř.č.
111

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – spory
(o dluh 1 a půl kopy míš.
za polštář)
139, 310

Datace

Průběh řízení

1609-05-01

Obeslání, žaloba, odpor, vězení,
propuštění z vězení na rukojemství,
odklad právní
Obeslání rukojmí pro nedostavení se
odpůrce k právu, odklad právní
Sepření, odklad právní
Intervence ve prospěch obviněného
Rukojemství
Rukojemství
Rukojemství
Žaloba
Přátelská smlouva
Přátelská smlouva

1609-05-15

150

1609-05-22
1609-05-22
1609-05-22
1609-05-22
1609-06-19
1609-06-19
1609-06-19
1609-06-19
112
113

D – spory
(o dluh 4 kop, 6 grošů
a 3 denárů míš.) 31, 457
NSO – fyzické napadení

Kategorie
písem. záznamu
Zápis
Zápis

Písař

Fol.

LŠzŠ

103r

LŠzŠ

103r

Zápis
Missiv
Přípisek k textu
Přípisek k textu
Přípisek k textu
Žaloba písemná
Přípisek k textu
Přípisek na volně
vloženém missivu
psaném rukou MP
Missiv

LŠzŠ
JBzB
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
RM I SP 2
LŠzŠ
LŠzŠ

103v
104r,v
103v
103v
103v
108r
108r
nefol.

JBzNMnM

105r,v

RM I SP 2

106r

LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ

106v,
107v
107v
107v
107r
107r

1609-11-01

Žádost o dopomožení ke splacení
dluhu

1609-09-07

Žaloba

Žaloba písemná

1610-03-25
1610-04-23
1610-05-07

Žaloba, odpor, odklad právní
Odklad právní
Stanné právo pro nedostavení se
odporu k stání ve prospěch žalobce
Žaloba
Hojemství, odklad právní

Zápis
Zápis
Zápis

561, 563

114

DpSM – škody
(zabití psa)
210, 499

115

D – spory
263, 562
(o 12 bílých grošů
za hoblování prkna)

1609-10-02
1609-10-02

Žaloba písemná
Přípisek k textu

RM I SP 1
LŠzŠ

Poř.č.
116

117

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
PpP – urážky na cti
(hanlivé řeči na adresu
Viléma Protivce
z Karlova, pána
na Jesenici, a jeho ženy
od jejich poddané) 409
D – spory
(o 4 kopy míš.)

Datace

Průběh řízení

1609-10-23

Povolení Viléma Protivce z Karlova
k propuštění z vězení blíže
nejmenované ženy, jež se dopustila
hanlivých řečí proti svému pánovi

1609-07-03
1609-07-17

Žaloba, odpor, odklad právní
Stanné právo pro nedostavení se
odporu k stání ve prospěch žalobce
Žaloba
Odpor, hojemství, odklad právní
Odpověď
Odklad právní
Stanné právo pro nedostavení se
odporu k stání ve prospěch žalobce
Žaloba
Odpor, odklad právní
Odklad právní, rukojemství
Rukojemství
Průvody (svědomí)
Odklad právní
Odklad právní
Povolení propuštění z vězení
Přátelská smlouva
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých do vrchnostenské
komory při nedodržení podmínek)
Obeslání, nedostavení se žalobce
k právu, upuštění od práva

100, 229

118

NSO – fyzické napadení
229, 319

151
119

D – spory
(o dluh 10 kop míš.)
148, 186, 286

120
121

Neuvedeno
448, 449
NSO – rvačky

1609-06-19
[1609-06-19]
1609-07-03
[1609-07-03]
1609-07-17
1610-01-12
[1610-01-12]
1610-01-26
1610-01-26
1610-02-19
1610-02-19
1610-03-12
1609-12-20
1609-05-16

337, 531

122

1609-05-22

Neuvedeno
53, 380

Kategorie
písem. záznamu
Missiv

Písař

Fol.

VPzK

nefol.

Zápis
Zápis

LŠzŠ
LŠzŠ

108v
113r

Žaloba písemná
Přípisek k textu
Odpověď písemná
Přípisek k textu
Zápis

RM I SP 1
LŠzŠ
VN
LŠzŠ
LŠzŠ

Žaloba písemná
Přípisek k textu
Přípisek k textu
Zápis
Svědomí ústní
Přípisek k textu
Přípisek k textu
Missiv
Zápis

RM I SP 1
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
MP
LŠzŠ

109r
109r
110r,v
110v
110v,
113v
117r
117v
117v
109v
118r,v
117v
117v
nefol.
111r

LŠzŠ

111r

Zápis

Poř.č.
123

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
Neuvedeno
(propuštění celkem
5 vězněných osob)

Datace
1609-07-02

204, 406, 467, 483, 486

124
125

DpSM – škody
(neuskutečnění zaplacené
fůry)
229, 310
Neuvedeno

1609-05-22
1609-05-22
1609-07-3

152

128
129
130

D – smlouvy
100, 408
(o 2 kopy míš.)
DpSM – spory 357, 432
o majetek
(o půlku cínovou)
DpSM – škody 421, 487
(nedodržení slibu
zapůjčení koňů k setbě)
NSO – urážky na cti

344

111v

RM I SP 2
LŠzŠ

112r,v
112v

Missiv

MP

nefol.

1609-10-17

Zápis

VHV [?]

114r

1609-11-20

Přátelská smlouva

Zápis

LŠzŠ

114r,v

1609-11-21

Žaloba, sepření, dictum (smlouva
přátelská)

Zápis

LŠzŠ

115r,v

1609-11-27

Smlouva přátelská (pod propadením Zápis
pokuty 20 kop grošů míš. obci
při nedodržení podmínek)
Propuštění z vězení na rukojemství
Zápis
(pod propadením pokuty 50 kop
grošů českých do vrchnostenské
komory a propadnutím statku
rukojmího při nedodržení podmínek)

LŠzŠ

116r

LŠzŠ

116v

1610-01-11

DpM - smilstvo

LŠzŠ

112v

490, 504

131

Fol.

LŠzŠ

402

127

Žaloba písemná
Zápis

Písař

Zápis

1610-02-02

DpM - smilstvo

Hromadné propuštění z vězení
(celkem 5 osob) na rukojemství
(pod propadením pokuty 50 kop
grošů českých při nedodržení
podmínek)
Žaloba
Přátelská smlouva

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Pro nedostavení se žalobce upuštěno
od práva
Povolení k propuštění z vězení
pod podmínkou odchodu
z náchodského panství
Smlouva

277, 494

126

Průběh řízení

Poř.č.
132

133

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
PpP – zběhnutí
ze služby
(od paní Kapříkové
z Lesonic)
220, 312
Neuvedeno

Datace

153

PpVA - zběhnutí
poddaného
(z panství Škvorec)

137

D – smlouvy
362, 392
(o dluh 12 kop míš.
za valacha)
NSO – pomluvy

nefol.

Zápis škrtnut

LŠzŠ

119r

Zápis

LŠzŠ

119v

Zápis

LŠzŠ

119v

1610-04-08

Missiv

JŠzF

nefol.

1610-07-13

Žaloba, smlouva

Zápis

LŠzŠ

120r

1610-08-10
1610-10-01

Splacení 1. splátky
Obeslání, žaloba, přátelské
porovnání
Žaloba
Hojemství, odklad právní
Stání, odklad právní
Upuštění od práva
pro nedostavení se původce sporu

Přípisek k textu
Zápis

LŠzŠ
LŠzŠ

120r
120v

Žaloba písemná
Přípisek k textu
Zápis
Zápis

RM I SP 6
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ

121r,v
121v
122r
122r

74, 384

136

MP

Rukojemství (pod propadením
pokuty 300 kop grošů českých
do vrchnostenské komory
při nedodržení podmínek)
Rukojemství (pod propadením
pokuty 30 kop grošů českých obci
při nedodržení podmínek)
Rukojemství (pod propadením
pokuty 30 kop grošů českých obci
při nedodržení podmínek)
Propuštění z vězení

1610-08-19

Neuvedeno

Fol.

1610-08-10

335, 384

135

Písař

Povolení k propuštění z vězení

1610-08-17

Neuvedeno

Kategorie
písem. záznamu
Missiv

1610-04-27

393

134

Průběh řízení

385, 386

138

124, 384, 407

139

UnZ – lehké
(poranění hlavy,
pohození do strouhy)
429, 452

1610-09-14
[1610-09-14]
1610-09-28
1610-10-01

Poř.č.
140

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – stavuňk
(pro dluh 24 kop míš.)
134, 248, 249, 250, 474

141

UnZ – lehlé
(poranění hlavy)
84, 429

142

NSO – slovní potyčky

Datace
1611-01-26
1611-02-02
1610-09-28
[1610-09-28]
1610-10-15
1610-10-15
1612-02-07

Kategorie
písem. záznamu
Propuštění z vězení, právní přípověď Zápis
splacení dluhu
Složení dluhu u práva
Přípisek k textu
Žaloba
Žaloba písemná
Hojemství, odklad právní
Přípisek k textu
Odklad právní
Přípisek k textu
Upuštění od práva pro nedostavení
Zápis
se původce sporu
Přátelská smlouva
Zápis
Průběh řízení

Písař

Fol.

LŠzŠ

122v

LŠzŠ
RM I SP 6
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ

122v
123r
123r
123r
123v

LŠzŠ

124r

LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ

124v
124v
124v
125r
125r

RM I PP 5
RM I PP 5
LŠzŠ

125r
125v
126r

Missiv

JŠzF

127r,v

Zápis

LŠzŠ

127v

247, 329

143

NSO – fyzické napadení
269, 406

154

144
145

Neuvedeno
125
D – stavuňk
(pro nesplacení dluhu
22 kop míš.)
50, 90

146

Neuvedeno

1611-02-18
1611-02-18
1611-03-07
1611
1611-07-21
[1612-07-21]
1613-12-25
1611-03-27

510

147

1611-06-06

Neuvedeno
381

1611-06-06

Rukojemství za původce sporu
Rukojemství za odpůrce sporu
Propuštění z rukojemství za odpůrce
Odklad právní
Propuštění z vězení na rukojemství,
právní přípověď splacení dluhu,
1. splátka
Splacení 2. splátky
Splacení 3. splátky
Propuštění z vězení na rukojemství
(pod propadením pokuty 100 kop
grošů míš. do vrchnostenské komory
při nedodržení podmínek)
Povolení propuštění z vězení
na rukojemství (pod propadením
pokuty 100 kop grošů českých
do vrchnostenské komory
při nedodržení podmínek)
Propuštění z vězení (pod trestem
smrti při nedodržení podmínek)

Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Přípisek k textu
Přípisek k textu
Zápis

Poř.č.
148

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
NSO – fyzické napadení

Datace
1612-06-08

71, 240, 366

149

150
155

Titul
DpSM – škody
(puštění prasat do mrkve,
škoda 22 a půl groše
českého)
199
D – splacení dluhu
(3 kop míš.)
25, 374

151
152
153
154
155

D – spory
(o 39 grošů českých
za mezulán)
310, 461
D – splacení dluhu
(za 11 půlek vína) 12, 225
NSO – slovní potyčky
8, 296
D – smlouvy
218, 281
(o 13 kop 48 grošů čes.)
DpSM – krádeže
(krádež troštů)

[1612]
1612-06-15
1612-09-28
1613-07-04
1613-07-04

1613-07-05
1613-07-20
1613-07-09
1613-07-23
1613-08-02
1613-07-09
1613-07-16
1613-07-17
1614-06-24
1613-07-20
1613-07-22

373, 454

156

NSO – slovní potyčky
(spor o věci kupecké)
44, 310, 361

1613-07-21

Průběh řízení

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Propuštění z vězení na rukojemství
(pod propadením pokuty 100 kop
grošů míš. do vrchnostenské komory
při nedodržení podmínek)
Stanovení odškodného
Přípisek k textu
Splacení 1. splátky odškodného
Přípisek k textu
Splacení 2. splátky odškodného
Přípisek k textu

Písař

Fol.

LŠzŠ

128r

128r
128r
128v
129r
129r

Smlouva o náhradu škody

Zápis

LŠzŠ
RM I PP 5
RM I PP 5
VK
VK

Žaloba, rukojemství, právní
přípověď na splacení dluhu
Splacení dluhu
Žaloba, odpor, odklad právní
Odklad právní
Průvody (svědomí)
Žaloba, právní přípověď splacení
dluhu, rukojemství
Přátelské porovnání

Zápis

VK

129r

Přípisek k textu
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis

VK
VK
VK
VK
VK

129r
129v
130v
131r
129v

Zápis

VK

129v

Smlouva
Nová smlouva
Obvinění, odpor, odklad právní
Upuštění od práva pro nedostavení
se původce sporu
Přátelská smlouva

Zápis
Zápis
Zápis
Zápis

VK
VK
VK
VK

129v-130r
129v
130r
130r,v

Zápis

VK

130v

Poř.č.
157
158

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – spory
208, 378
(o 8 kopy 40 grošů míš.)
PpVA – neoprávněné
vniknutí do zámku

Datace

D – splacení dluhu
(5 a půl kop 9 grošů míš.)

160

NSO – slovní potyčky

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

VK

130v

1613-07-24

Žaloba, přátelská smlouva

1613-07-28

Propuštění z vězení na poručení
vrchnosti, vypovězení z panství
(pod trestem smrti při nedodržení
podmínek)
Složení dluhu na právu

Zápis

VK

131r

Zápis

VK

131r,v

Obeslání, sepření, přátelská smlouva
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých obci při nedodržení
podmínek)
Obeslání rukojmí, přípověď právní
na splacení dluhu
Splacení 1. splátky
Obeslání rukojmí, přípověď právní
na splacení dluhu
Splacení dluhu
Žaloba, odpor, odklad právní
Odklad právní
Odklad právní
Průvody (svědomí)
Odklad právní
Odklad právní
Odklad právní
Průvody (převedení původce,
odpůrce, svědků)
Dictum (v záležitosti nařčení
hodnověrnosti svědka)

Zápis

VK

131v

Zápis

VK

132r

Přípisek k textu
Zápis

VK
VK

132r
132r

Přípisek k textu
Zápis
Přípisek k textu
Přípisek k textu
Zápis
Přípisek k textu
Přípisek k textu
Přípisek k textu
Převedení ústní

VK
VK
VK
VK
LŠzŠ
VK
VK
VK
VK

132r
132r,v
132v
132v
133r,v
133v
133v
133v
134v-135r

Přípisek k textu

VK

135r

405

159

Průběh řízení

1613-08-07

74, 118

1613-08-16

101, 441

156

161

D – splacení dluhu
(o 3 kopy míš. za hříbata)
230, 255

162

D – splacení dluhu
(o 4 kopy míš.)
290, 326

163

D – spory
(o 8 kop míš.)
468, 488

1613-08-16
[1613-10-16]
1613-08-19
[1614-06-15]
1613-07-16
1613-07-30
1613-08-27
1613-08-28
1613-09-06
1613-09-21
1613-10-05
1613-10-19
1613-11-02

pokr.

Poř.č.

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.

pokr.
163
164
165
166
167

Datace
1613-11-04

D – spory
322, 374
(o dluh 2 kopy, 17 a půl
groše míš. za pivo)
DpSM – spory
o majetek
106, 394
(o půlku cínovou)
NSO - křivé nařčení
(z vraždy)
224, 363
NSO – slovní potyčky

1613-11-18
1613-08-21
1613-08-27
1613-09-10
1613-09-21

157

97, 98, 285

168

D – spory
(o dluh 3 kop a 6 grošů
míš. za svěřené obilí)
434, 543

1613-11-07
1613-11-23
1613-11-16
[1613-11-16]
1614-01-11
1614-01-25
1614-01-27

169
pokr.

D – stavuňk
DpVA – dlužné
důchody

113

1614-02-10
1613-12-16

Průběh řízení

Kategorie
písem. záznamu
Převedení ústní

Písař

Fol.

VK

135r,v

Nález
Zápis

VK
VK

136r
132v

Obeslání, žaloba, odpor, průvody
(svědomí), dictum (přátelské
porovnání)
Obeslání, žaloba, odpor

Zápis

VK

132v, 133r

Zápis

VK

134r

Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých obci a 2 týdnů vězení
při nedodržení podmínek)
Obeslání, žaloba, odpor, odklad
právní
Sepření
Dictum (ve prospěch původce)
Hojemství, odklad právní
pro odpůrce
Průvody, odklad právní
Upuštění od práva pro nedostavení
se původce sporu
Přihlášení se původce u práva v čase
právním
Odvolání proti stannému právu
Propuštění z vězení na poručení
vrchnosti s podmínkou prodeje
statku v Dřevíči a splacení dluhů

Zápis

VK

134r

Zápis

VK

136r,v

Zápis
Dictum
Přípisek k textu

VK
VK
VK

136v
136v-137r
137r

Zápis
Zápis

VK
VK

137r
137r,v

Zápis

VK

137v

Odvolání ústní
Zápis

VK
VK

138r
137v

Průvody (převedení původce,
odpůrce)
Nález (ve prospěch odpůrce)
Žaloba, odklad právní

Poř.č.
pokr.
169
170

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
(uvěznění
mj. i pro neplacení
vrchnostenských
důchodů)
D – splacení dluhu
(10 kop a 20 grošů míš.
za svěřené obilí)

Datace

Průběh řízení

Kategorie
písem. záznamu

Písař

Fol.

věřitelům a vrchnosti (pod trestem
vězení při nedodržení podmínky)
1614-01-25

Splacení dluhu rukojmím

Zápis

VK

137v

1614-02-27

Smlouva

Zápis

VK

138r

1614-02-28

Smlouva

Zápis

VK

138v

Přátelská smlouva
Žaloba
Odklad právní
Rukojemství za původce sporu
v základu 25 kop grošů českých
k propadení k obci
Splacení dluhu

Zápis
Žaloba ústní
Přípisek k textu
Přípisek k textu

VK
VK
VK
VK

138v
139r
139r
139r

Zápis

VK

139v

1614-05-31

Přátelská smlouva, úhrada
léčebného, finanční odškodnění

Zápis

VK

139v

1614-06-03

Osvobození od trestu s povolením
vrchnostenského úředníka na
rukojemství a pod pokutou 300 kop
míšeňských při prokázání úmyslu

Zápis

VK

140r

58, 143, 363

171

D – smlouvy
(o 5 kop míš.)
188, 340, 341

172
158

173
174

D – smlouvy
(o 2 kopy míš.)
3, 184, 485, 486
Neuvedeno
315, 271

UnZ – lehké
(zranění sečnou zbraní)

1614-03-07
1614-03-07
[1614-03-07]
1614-03-07

298, 464

175

1614-04-05

D – splacení dluhu
(6 kop míš. za víno)
40, 53

176

UnZ – lehké
(zranění hlavy)
425, 543

177

Us – neúmyslné
(způsobené pádem
stromu při těžbě dřeva)
316, 455

Poř.č.
178

179
180

159
181

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – stavuňk
DpVA – dlužné
důchody
(uvěznění
mj. i pro neplacení
vrchnostenských
důchodů)
228
D – splacení dluhu
(1 kopa míš.)
79, 230
DpVA – dlužné
důchody
(uvěznění pro dluh
100 kop míš.
do vrchnostenských
důchodů)
146
D – splacení dluhu
(6 kop míš. za obilí)

Datace

Průběh řízení

1614-06-14

Propuštění z vězení s podmínkou
splacení dluhů věřitelům a vrchnosti
(pod trestem vězení při nedodržení
podmínky)

1614-07-20

Přípověď splacení dluhu

1614-07-22

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

VK

140r

Zápis

VK

140v

Propuštění z vězení na poručení
vrchnostenského důchodního
s podmínkou splacení dluhu
do důchodů vrchnosti (pod trestem
vězení při nedodržení podmínky)

Zápis

VK

140v

1614-07-24

Obeslání, přátelské porovnání,
přípověď splacení dluhu

Zápis

VK

140v-141r

1614-08-21

Rukojemství, přípověď splacení
dluhu
Splacení dluhu
Smlouva
Splacení dluhu
Obeslání, žaloba, zastavení
stříbrného pásu

Zápis

VK

141r

Přípisek k textu
Zápis škrtnut
Přípisek k textu
Zápis

VK
VK
VK
VK

141r
141r
141v
141v

Přípověď splacení dluhu

Zápis

VK

141v

187, 229

182

D – splacení dluhu
(10 kop míš.)
126, 365

183
184

D – smlouvy
310, 554
(o dluh 30 kop míš.)
D – stavuňk
(pro nesplacení dluhu
3 kop 45 grošů míš. )

[1614-09-28]
1614-08-27
1615
1614-09-12

60, 132, 306

185

D – splacení dluhu
(1 kopa 15 grošů míš.)
8, 411

1614-09-16

Poř.č.
186

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – splacení dluhu
(46 kop míš.)
372, 434

187
188

Kupní smlouvy
(koupě klisny)
58, 117
D – spory
(dluh poplatku
2 a půl kopy 2 grošů míš.
do cechovní kasy,
povinného při volbě
cechmistra)
62, 228, 382

160
189

190

D – spory
8, 74, 156
(pro nesplacení dluhu
42 grošů bílých
rukojmím za platbu
dluhu do důchodů
novoměstské vrchnosti)
D – splacení dluhu
(55 grošů bílých
za 22 žejdlíků vína)

Datace

Průběh řízení

1614-09-20

Obeslání, žaloba, přípověď splacení
dluhu
Splacení dluhu
Smlouva

1614
1614-12-05
1614-08-01
[1614-08-01]
1614-08-08
1614-08-16
[1614-08-16]
1614-08-30
1614-09-13
1614-09-13
1614-09-13
1614-09-27

1614-11-04
s.d.

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

VK

142r

Přípisek k textu
Zápis

VK
VK

142r
142v

Žaloba
Hojemství, odklad právní,
rukojemství
Právní odpověď
Právní odpověď
Odklad právní
Odklad právní
Průvody (svědomí)
Odklad právní
Přátelské porovnání, přípověď
splacení dluhu
Obeslání od rukojmí jako věřitelů,
smlouva

Žaloba písemná
Přípisek k textu

RM I SP 1
VK

143r
143r

Odpověď písemná
Odpověď písemná
Přípisek k textu
Přípisek k textu
Zápis
Přípisek k textu
Zápis

RM I SP 2
RM I SP 7
VK
VK
LŠzŠ
VK
VK

144r
145r
145v
145v
146v
145v
147r

Zápis

VK

145v

Obeslání, přípověď splacení dluhu,
rukojemství
Splacení dluhu

Zápis

VK

146r

Přípisek k textu

VK

146r

Propuštění z vězení na rukojemství
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých obci při nedodržení
podmínek)

Zápis

VK

146r

225, 547

191

NSO – fyzické napadení
84, 118

1614-11-16

Poř.č.
192

193

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D - spory
51, 118
(o splacení dluhu 4 kop
míš. a 10 grošů bílých
rukojmímu za platbu
dluhu vrchnostenských
důchodů v roce 1611
a o splacení 5 kop míš.
12 grošů bílých dlužných
témuž za víno)
UnZ – lehké
(poranění hlavy, levé
ruky)
48, 49, 359

161

194
195
196

D – smlouvy
195, 541
(o 4 a půl kopy míš.)
NSO – rvačky 121, 271
NSO – fyzické napadení
375, 534

197

D – spory
(o dluh 1 kopy míš.
a 5 grošů bílých
za propůjčení valacha
na cesty do Prahy)

Datace
1614-09-20
1614-09-20
[1614-09-20]
1614-11-24
1614-11-27
1614-12-11
1614-11-12
1614-11-12
1614-11-20
[1614-11-20]
1614-11-20
1614-11-27
s.d.
1614-12-30
1614-11-27
[1614-09-20]
1614-12-31
1615-01-03

Průběh řízení

Kategorie
písem. záznamu
Zápis
Dictum
Přípisek k textu
Opis apelace

Písař

Fol.

VK
VK
VK
VK

147v
147v-148r
148r
149v-150r

Přípisek k textu
Přípisek k textu

VK
VK

150r
150r

Propuštění z vězení na rukojemství
Rukojemství
Žaloba
Odpor, odklad právní
Rukojemství za původce
Smlouva
Splacení dluhu
Přátelské porovnání
Žaloba
Hojemství, odklad právní
Obeslání, žaloba, odpor, odklad
právní, zástava
Rukojemství, srovnání dluhu,
vyzdvižení zástavy

Zápis
Přípisek k textu
Žaloba ústní
Přípisek k textu
Přípisek k textu
Zápis
Přípisek k textu
Zápis
Žaloba ústní
Přípisek k textu
Zápis

VK
VK
VK
VK
VK
VK
VK
VK
VK
VK
VK

148r
148r
151r
151r,v
151v
148v
148v
148v
149r
149r
150v

Přípisek k textu

VK

150v

Obeslání, žaloba, odpor, smlouva
(odložení splátek)
Splacení 1. splátky
Splacení 2. splátky
Splacení dluhu

Zápis

VK

152v

VK
VK
RM I PP 3

152v
152v
152v

Obeslání, žaloba, odpor
Dictum (ve prospěch původce)
Odvolání
Apelace od rady a purkmistra
(potvrzení dictum)
Přečtení apelace, hojemství
Přijetí apelace

106, 229, 477

198

D – spory
(o dluh 4 kopy míš.)
118, 317

1615-03-10
1615
1615-05-28
[1615]

Přípisek k textu
Přípisek k textu
Přípisek k textu

Poř.č.
199
200

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – smlouvy
515, 547
(o dluh 14 grošů bílých)
D – spory
(o 9 kop míš.)

Datace

Průběh řízení

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

VK

153r

1615-03-09

Smlouva

1615-03-02

Obeslání, žaloba, odpor, smlouva
(odložení splátek), rukojemství

Zápis škrtnut

VK

153r

1615-04-25

Obeslání, žaloba, odpor, smlouva
(odložení splátek), rukojemství
Přátelské porovnání

Zápis

VK

153r, 152v

Zápis

VK

153v

Smlouva, uvěznění pro nesplacení
dluhu, propuštění z vězení, nová
smlouva (pod trestem uvěznění
pro jejím neplnění)
Splacení dluhu

Zápis škrtnut

VK

154r

Zápis

VK

154r

Obeslání rukojmího pro nesplacení
dluhu dlužníkem, žaloba, smlouva
(pod trestem uvěznění
pro její neplnění)
Splacení 1. splátky, přípověď
splacení dluhu
Smlouva, stanovení splátek

Zápis

VK

154v

Zápis

VK

154v

Zápis

VK

154v

1614-02-20

Přátelské porovnání, úhrada
léčebného, finanční odškodnění

Zápis

VK

155r

1614-03-18

Obeslání, žaloba, smlouva
(pod trestem uvěznění pro jejím
neplnění)

Zápis

VK

155v

326, 327, 543

201
202

D – spory
369, 543
(o 12 a půl kopy míš.)
NSO – slovní potyčky

1615-02-10

130, 327, 427

203

D – stavuňk
(o dluh 9 kop míš.
a 8 a půl groše bílého)

1614-01-06

290, 326

162

204
205

D – splacení dluhu
(13 kop míš. za 5 sudů
piva)
230, 378
D – spory
(o dluh 5 kop míš.)

1614-01-17
1614-03-03

253, 382, 488

1614-03-03
206
207

Kupní smlouva
(prodej koně)
283, 393
UnZ – lehké
(poranění hlavy)

1614-11-08

8, 378

208

D – spory
(o dluh 22 kop míš.)
121, 378

Poř.č.
209

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
Neuvedeno

Datace
1614-03-26

166

210

163

DpSM – krádeže
(uvěznění pro krádež
plátna v majetku Václava
Heřmana Vacka,
náchodského
vrchnostenského
důchodního písaře)

1614-06-15

Průběh řízení

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

VK

155v

Zápis

VK

156r

Přátelské porovnání
(pod propadnutím pokuty 50 kop
grošů českých do vrchnostenské
komory při nedodržení podmínky)
Propuštění z vězení s podmínkou
splacení dluhu

Zápis

VK

156v

Zápis

VK

156v

Uvězení poddaného z panství Skály
zdržujícího se v Náchodě
(na poručení vrchnosti, z popudu
dopisu úředníka skalského panství),
pro nevznesení žaloby opět
propuštěn
Zástava, přípověd splacení dluhu

Zápis

VK

157r

Zápis

VK

157r

Propuštění z vězení na poručení
vrchnosti s podmínkou zákazu
přiblížení se k dané osobě
(pod trestem smrti při nedodržení
podmínky)
Propuštění z vězení na poručení
vrchnosti na rukojemství

110, 292, 522

211

NSO – slovní potyčky

1614-08-05

85, 375

212
213

D – stavuňk
372, 434
(uvěznění pro nesplacení
dluhu 20 kop míš.)
DpSM – krádeže
(uvěznění pro odkup
kradených radlic)

1614-12-03
1614-11-22

120

214

D – splacení dluhu
(2 a půl kopy míš.) 1, 310

1615-01-12

Poř.č.
215

216

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
DpSM – krádeže
(uvěznění pro krádež šatů
děvečce hronovského
rychtáře)
548, 566
DpSM – krádeže
(krádež peněz)

Datace
1614-12-10

218

D – splacení dluhu
(27 kop míš.)
5, 326
D – splacení dluhu
(40 bílých grošů za léčení
postřeleného)

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

VK

157v

Zápis

VK

157v-158r

Zápis

LŠzŠ

158v

1615-07-08

Propuštění z vězení na poručení
vrchnosti na zápis s podmínkou
narovnání krádeže (pod trestem
smrti při nedodržení podmínky)
Propuštění z vězení na poručení
vrchnosti na zápis s podmínkou
polepšení života
Přípověd splacení dluhu

1614-06-24

Přípověd splacení dluhu

Zápis

VK

159r

Zápis

VK

159v

Zápis

VK

159v

1615-01-18

236

217

Průběh řízení

136, 382, 383

164

219

D – spory
228, 515
(o dluh 32 kop míš.)

1613-11-14

220

D – splacení dluhu
(20 kop míš. za 16 ovcí
a 1 jehně)
58, 217, 363
D – splacení dluhu
(21 kop 30 grošů míš.)

1614-01-27

Obeslání, žaloba, smlouva
(pod trestem uvěznění pro jejím
neplnění)
Přípověd splacení dluhu

1613-01-18

Přípověd splacení dluhu

Zápis

LŠzŠ

160r

1613-03-07
1614-01-06

Přípověd splacení dluhu
Přípověd splacení zbylé částky
dluhu

Zápis
Zápis

LŠzŠ
VK

160v
160v

Zápis

LŠzŠ
LŠzŠ

161r
161r,v

Žaloba ústní

VHV

162r,v

221

127, 497

222

D – splacení dluhu
(22 kop míš. za kůže)
5, 326

223
Pokr.

Titul
DpSM – škody 224, 483
(škody na majetku
majitele domu způsobené
při rvačce)

1615
1616-02-09
1616-02-12

Žaloba, odpor, uvěznění obeslaného
jako neusedlého, propuštění z vězení
na rukojmí
Žaloba

Poř.č.
Pokr.
223
224

225

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – spory
40, 373
(o dluh 5 kop míš.
za 2 sudy piva
a 4 kop míš. a 5 grošů
bílých za víno)

NSO – slovní potyčky

165

92, 179

226

D – stavuňk
(uvěznění pro dluh 5 kop
42 grošů míš.)
82, 350

227

NSO – slovní potyčky
137, 557

228

229

D – splacení dluhu
(15 kop míš. 15 grošů
bílých za víno) 118, 370
Titul
D – splacení dluhu
(30 kop míš. za víno)
515, 558

Datace

Průběh řízení

1616-02-20
Protižaloba
1616-03-05
Dictum (ve prospěch původce)
1616-07[08]-[?] Obeslání, žaloba, odpor, odklad
právní
1616-08-26
Průvody (svědomí)
1616-09-13
Průvody (svědomí)
1616-09-29
Průvody (svědomí)
s.d.
Průvody (převedení žalobce)
1617-01-10
Průvody (převedení odpůrce)
1617-01-10
Odklad právní
1617-02-07
Dictum (ve prospěch původce)
1617-02-07
Hojemství
1623
Dictum (přátelské porovnání
pod propadením pokuty 5 kop grošů
českých obci při porušení podmínek)
1621
Propuštění z vězení na rukojemství,
přátelské porovnání, přípověď
rukojmího na splacení dluhu (pod
trestem znovuuvěznění dlužníka)
1623-04-20
Dictum (přátelské porovnání pod
propadením pokuty 5 kop míš. obci
při porušení podmínek)
1616-11-01
Žádost o dopomožení ku splacení
dluhu
1616
1616-03-10
s.d.
s.d.

Přátelské porovnání, přípověď
splacení dluhu
Rukojemství
Splacení dluhu

Kategorie
písem. záznamu
Žaloba písemná
Dictum
Zápis

Písař

Fol.

RM I SP 8
LŠzŠ
VHV

163r,v
164r,v
164v

Svědomí ústní
Svědomí ústní
Svědomí ústní
Převedení písemné
Převedení písemné
Přípisek k textu
Dictum
Přípisek k textu
Dictum

LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
RM I SP 1
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
VK

165r
165v
165v
nefol.
166r-168v
168v
168v-169r
169r
169v-170r

Zápis

VHV

Nefol.
(mezi fol.
169 a 170)

Dictum

VN

170r,v

Missiv

OČK

171r,v,
178r,v,

Zápis

LŠzŠ
LŠzŠ

172r
172r,v

RM I PP 3
RM I PP 3

172v
37r

Přípisek k textu
Zápis

Poř.č.
230

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
Neuvedeno

Datace

Průběh řízení

Písař

Fol.

VN

174v

VN

175r

LŠzŠ

173r

Zápis

LŠzŠ

173v-174r

Kvitance

EAM

179r,v

Propuštění z vězení, přípověď
splacení dluhu
Splacení dluhu
Žaloba, přátelské porovnání

Zápis

VHV
VHV

180r
181r

Přípisek k textu
Zápis

VHV
VHV

181r
181r

Obeslání, žaloba
Odpor
Odklad právní
Průvody (svědomí)
Odklad právní

Zápis
Odpověď ústní
Přípisek k textu
Svědomí ústní
Přípisek k textu

VHV
VHV
VHV
VHV
VHV

181v
181v
181v
181v
181v

1615-11-23

Odklad právní

1615-11-23

Odklad právní

1615-12-09

Oboustranné upuštění od práva
při vzájemné žalobě sporných stran
Propuštění z vězení, přátelské
porovnání (pod propadením pokuty
20 kop grošů českých obci
při porušení podmínek propuštění),
odškodnění

262, 475

231

166

232

233
234

235

pokr.

DpSM – škody
(uvěznění dvou výtržníků
pro noční útok na dům
Jana Uhlíře ve Starém
Městě, při němž házením
kamení rozbili dveře
a okna)
242, 397, 518
Prodej nemovitosti
(splátka 10 kop míš.
za prodej role v hodnotě
90 kop míš.)
356, 498
Titulní list
D – stavuňk 280, 480
(uvěznění pro nesplacení
dluhu 10 kop míš.)
D – spory
(dluh žida setrvávajícího
po tři roky v tatarském
zajetí)
399, 401
DpSM – spory
o majetek
(o haltéř)
1, 231

1621-11-13

1667-10-18

1617-09-06
1617-09-24
s.d.
1617-10-09

1617-10-09
[1617-10-09]
[1617-10-09]
[1617-10-09]
[1617-10-09]

Kategorie
písem. Záznamu
Opis missivu
rychtáře
Opis missivu
rychtáře
Zápis

Dílčí splátka

Poř.č.
pokr.
235
236

237

167

238
239

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
DpSM – škody
(škody na zelí spaseném
od krav na poli
v Roudném)
48, 49, 234
DpSM – krádeže
(krádež register
z majetku nezletilých
dětí, pozůstalých po Janu
Klamentovi) 229, 230, 517
NSO – rvačky 241, 319
D – spory
(o dluh 6 kop míš.
24 grošů bílých)
151, 318

240

D – spory
(o dluh 9 kop 12 grošů
5 denárů za propité víno)
157, 224

pokr.

Datace

Průběh řízení

1617-12-15
[1617-12-15]
1617-11-09
[1617-11-09]
[1617-11-09]
[1617-11-09]
1617-12-13
[1617-12-13]
1617-11-29

Dictum (ve prospěch původce)
Hojemství
Žaloba
Odpor
Odklad právní
Průvody (svědomí)
Dictum
Hojemství
Přátelské porovnání

1618-01-31
1617-11-13
1617-12-02
1617-12-09
1618-01-16
1618-01-16
1618-01-30
[1618-01-30]
1619-07-22

Přátelské porovnání
Žaloba,odpor, odklad právní
Průvody (svědomí )
Průvody (svědomí)
Průvody (svědomí)
Průvody (převedení původce)
Dictum (ve prospěch odpůrce)
Přečtení výpovědi, hojemství
Apelace od purkmistr a rady
(ve prospěch původce)
Přečtení apelace, hojemství
Žaloba
Odpor
Žádost původce o právní odklad
Průvody (svědomí)
Průvody (svědomí)
Průvody (převedení původce)

1919-07-30
1617-11-22
[1617-11-22]
[1617-11-22]
1618-01-24
1618-02-19
1618-04-04

Kategorie
písem. záznamu
Dictum
Přípisek k textu
Žaloba ústní
Odpověď ústní
Přípisek k textu
Svědomí ústní
Dictum
Přípisek k textu
Zápis

Písař

Fol.

VHV
VHV
VHV
VHV
VHV
VHV
VHV
VHV
VHV

182r
182r
182v
182v
182v
182v
183r
183r
183v

Zápis
Zápis
Svědomí ústní
Svědomí ústní
Zápis
Převedení ústní
Dictum
Přípisek k textu
Opis apelace

VK
VHV
VHV
VHV
VHV
VHV
VHV
VHV
VHV

183v-184r
184r
185r,v
184v-185r
184r
185v-186r
186r,v
186v
186-187r

Přípisek k textu
Žaloba ústní
Odpověď ústní
Zápis
Svědomí ústní
Svědomí ústní
Převedení písemné

VHV
VHV
VHV
VHV
VHV
VHV
VN

187r
187v
187v
187v
188r,v
188v
189r,v

Poř.č.

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.

pokr.
240
241

D – smlouvy

242

NSO – slovní potyčky

40, 66

Datace

Průběh řízení

s.d.
1618-04-26
[1618-04-26]
1619-07-10

Průvody (převedení odpůrce)
Dictum (ve prospěch původce)
Přečtení žaloby, hojemství
Smlouvy (věřiteli dán do zástavy
jelení kolár se stříbrnými knoflíky)
Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých obci při porušení
podmínek)
Propuštění z vězení, přátelské
porovnání, přípověď splacení dluhu

1618-06-20

18, 245, 246

243

168

244

245

D – stavuňk
(uvěznění pro nesplacení
dluhu 16 kop míš.
6 grošů bílých)
22, 263
DpSM – škody
(nedodržení smlouvy,
svévolné nakládání s již
prodaným koněm
s károu)
165, 393
D – spory
(o dluh 12 kop míš.)
33, 34, 36, 543

246
247
248

D – stavuňk
261, 390
(pro nesplacení dluhu
5 grošů českých)
D – smlouvy
144, 463
(o dluh 30 kop míš.)
DpSM – krádeže
(neúmyslné zcizení
kordu)
1, 347

1618-08-20

Kategorie
písem. záznamu
Převedení písemné
Dictum
Přípisek k textu
Zápis

Písař

Fol.

RM I SP 1
LŠzŠ
LŠzŠ
VHV

190r,v
191r,v
191v
191v

Zápis

VHV

192r

Zápis

VHV

192r,v

1618-12-08

Smlouva přátelská, přípověď
odškodnění

Zápis

VHV

192v-193r

1618-12-31
1619-02-16
1620-03-07
1618-06-09

Přátelské porovnání, smlouva
Splacení 1. splátky
Splacení 2. splátky
Stavuňk

Zápis
Přípisek k textu
Přípisek k textu
Opis relace
purkmistrovi a radě

VHV
VHV
VHV
VHV

193v
193v
193v
194v

1618-09-22
s.d.
1619-05-01

Smlouva, rukojemství
Splacení dluhu
Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých obci při porušení
podmínek)

Zápis
Přípisek k textu
Zápis

VHV
VHV
VHV

196r
196r
196v

Poř.č.
249
250

251

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
Odměna
149, 231
(5 kop grošů českých
jako odměna za služby)
PpP - nekonkretizováno
(přečinění čeledína proti
vdově po Martinu Petrů,
vrchnostenskému
úředníkovi)
272, 391
NSO – fyzické napadení

Datace
1618-05-11
1619-02-18

1619-06-10

Kategorie
písem. záznamu
Přípověď finanční odměny za služby Zápis
poskytnuté starému manželskému
páru
Propuštění z vězení (pod trestem
Zápis
znovu uvěznění při porušení
podmínek)
Průběh řízení

Písař

Fol.

VHV

197v

VHV

198r

Přátelské porovnání

Zápis

VHV

198r,v

Žaloba
Hojemství
Odpověď právní
Dictum (přátelské porovnání, úhrada
léčebného, pod trestem vězení
a propadením pokuty 10 kop grošů
míš. obci při porušení podmínek)
Vězení na poručení vrchnostenského
úředníka, propuštění z vězení
na zápis
Vězení na poručení vrchnostenského
úředníka, propuštění z vězení
na zápis (pod trestem smrti
při porušení podmínek), rukojemství
Žaloba
Odklad právní, rukojemství
Odpověď právní
Odklad právní
Průvody (svědomí)
Průvody (svědomí)

Žaloba ústní
Přípisek k textu
Odpověď ústní
Dictum

VHV
VHV
VHV
VHV

198v
198v
198v-200r
200r,v

Zápis

VHV

200v

Zápis

VHV

200v

Žaloba ústní
Přípisek k textu
Odpověď ústní
Přípisek k textu
Svědomí ústní
Svědomí písemné

VHV
VHV
VHV
VHV
LŠzŠ
JSP

201r
201r
201v
201v
201v-202r
203r

84, 418

252

NSO – fyzické napadení
331, 412

169
253
254

DpSM – krádeže
560
(uvěznění pro prodej
kradeného koně)
NSO – vyhrožování

1619-05-11
[1619-05-11]
1619-05-27
1619-05-30

1619-06-16
1619-06-11

4, 336

255

NSO – fyzické napadení
144, 431, 467

1619-06-19
[1619-06-19]
1619-07-05
[1619-07-05]
1619-07-18
1619-07-18

Poř.č.

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.

pokr.
255

170

256

D – stavuňk
(uvěznění pro nesplacení
dluhu 30 kop míš.)

257

Neuvedeno

Datace
[1619]
1619-07-18
[1619]
[1619]
[1619]
1619-08-02
[1619-08-02]
[1619-08-02]
1619-08-16
[1619-08-16]
1619-10-15

Průběh řízení
Průvody (svědomí)
Průvody (svědomí)
Průvody (svědomí)
Průvody (svědomí)
Průvody (svědomí)
Průvody (převedení původce)
Průvody (převedení odpůrce)
Průvody (převedení původce)
Dictum (ve prospěch původce)
Přijetí výpovědi
Propuštění z vězení, přípověď
splacení dluhu

Kategorie
písem. záznamu
Svědomí písemné
Svědomí písemné
Svědomí písemné
Svědomí písemné
Svědomí ústní
Převedení ústní
Převedení ústní
Převedení ústní
Dictum
Přípisek k textu
Zápis

Písař

Fol.

OMzČS
MSzH
VN
VN
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
VHV

204r
205r
206r
207r
207v
208r-209v
209v-209v
209v-210r
210v
210v
211r

9, 243

1620-02-04
214

s.d.
258

D – stavuňk
(uvěznění pro nesplacení
dluhu 40 kop míš.)

259

D – spory
(o 2 kopy 2 denáry míš.
za propité víno) 65, 553
D – spory
(o 14 kop 6 grošů míš.
za propité víno) 423, 553

1619-10-13

Propuštění z vězení na rukojemství
(pod propadením pokuty 200 kop
grošů českých obci při porušení
podmínek)
Pominutí rukojemství pro smrt
rukojmího
Propuštění z vězení na poručení
vrchnosti na rukojemství, přípověď
splacení dluhu od rukojmího

Zápis

VHV

211r

Přípisek k textu

VHV

211r

Zápis

VHV

211v

Přátelské porovnání, přípověď
splacení dluhu
Splacení dluhu
Přátelské porovnání, stanovení
termínů splátek, zástava místo první
splátky

Zápis

VHV

211v

Přípisek k textu
Zápis

VHV
VHV

211v
211v

433, 435

260

1619-07-17
s.d.
1620-02-03

Poř.č.
261
262

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – smlouvy
(o dluh 9 kop 40 grošů
míš.)
229, 372, 373
NSO – urážky na cti

Datace

Fol.

VN
VN

212r,v
212v

Zápis

LŠzŠ

212v-213r

Zápis

VHV

213v

Průvody (svědomí)
Převedení
Odklad právní
Dictum (ve prospěch odpůrce)
Hojemství
Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 2 kop
grošů míš. obci při porušení
podmínek)
Přátelské porovnání

Svědomí ústní
Převedení ústní
Přípisek k textu
Dictum
Přípisek k textu
Zápis

LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ

214r
217r-219v
214r-215r
215r
215r,v
215v
215v-216r

Zápis

LŠzŠ

216r,v

Propuštění z vězení na poručení
vrchnostenského úředníka
na rukojemství (pod propadením
pokuty 100 kop grošů míš. obci
při porušení podmínek)
Propuštění z vězení na zápis
na poručení vrchnostenského
úředníka (pod trestem smrti
při nalezení usvědčujících důkazů)

Zápis

LŠzŠ

221r,v

Zápis

LŠzŠ

222r

Smlouva
Splacení dluhu

1620-05-12

Žaloba, přátelské porovnání
(pod propadením pokuty
při porušení podmínek)
Přátelské porovnání

1620-06-18

NSO – slovní potyčky

Kategorie
písem. záznamu
Zápis
Přípisek k textu

Písař

1620-02-25
s.d.

226, 393

263

Průběh řízení

135, 293

264

Titul
D – spory
(o dluh 6 kop míš.
za víno)

171

224, 423

265

NSO – urážky na cti

1620
1620-06-10
1620-07-15
[1620-07-15]
1620-07-31
[1620-07-31]
1620-09-29

491, 515, 516

266

1620-09-29

NSO – urážky na cti
414, 553

267

NSO – fyzické
napadení, vyhrožování
(žhářstvím)

1621-08-07

38, 78, 122

268

DpSM – krádeže
(obchod s věcmi
ukradenými vojáky
na zámku)

1621-11-19
13

Poř.č.
269

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – stavuňk
(uvěznění pro nesplacení
dluhu)
108

270
.

Us – vraždy
(smlouva o 115 kop míš.
povinných k zaplacení
rodině zavražděného)
334, 346, 437, 438, 439

172

271

NSO – fyzické napadení
372, 521

272
273

274

D – spory
267, 379
(o dluh 9 a půl kopy míš.
za obilí)
PpVA - krádeže
238
(uvěznění pro učiněné
škody a krádeže
v zámecké kuchyni)
NSO – slovní potyčky
413, 414, 556, 557

1622-06-28

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

LŠzŠ
LŠzŠ
RM I PP 2 (VP)
RM I PP 2 (VP)
VHV
TÚ

224r,v
224v
224v
224v
224r
225r

1623-01-24

Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Žaloba ve formě
missivu
Odpověď písemná

VN

226r

Přípisek k textu
Zápis

LŠzŠ
RM I PP 2 (VP)

226v
228r

Zápis

LŠzŠ

232r

Zápis

LŠzŠ

232v-233v

Datace

Průběh řízení

Propuštění z vězení na poručení
vrchnostenského úředníka na
rukojemství (pod propadením
pokuty 300 kop grošů českých
do vrchnostenské komory
při porušení podmínek), ručení
dlužníkovým movitým i nemovitým
majetkem
1622-12-09
Smlouva o vraždu
1623-01-09
Splacení 1. splátky
1623-12-26
Splacení 2. splátky
1624-05-31
Splacení 3. splátky
1626-09[10]-[?] Splacení 4. splátky
1623-01-09
Stížnost (žaloba)

[1623-01-24]
1623-06-21
1623-07-01

1623-08-29

Právní odpověď (zdůvodnění
neodpovídání)
Odklad právní
Žaloba, smlouva (stanovení
splátkových termínů), rukojemství
Propuštění z vězení na poručení
vrchnostenského úředníka
(pod trestem znovu uvěznění
při porušení podmínek)
Propuštění z vězení obou sepřených
stran, přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 10 kop
grošů míš. obci při porušení
podmínek)

Písař

Fol.

LŠzŠ

223r,v

Poř.č.
275

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
DpSM – krádeže

Datace

Průběh řízení

1623-09-04

Udělení milost odsouzenému
k trestu smrti, propuštění z vězení na
poručení vrchnostenského úředníka,
vypovězení z panství (pod trestem
trestu smrti při porušení podmínek)
Žaloba
Stání, složení předmětu sporu
k právu, sepření, odklad právní
Odklad právní
Uvědomění odpůrce o odkladu
právním k dotazování svědků,
odpověď odpůrce
Přátelské porovnání
Propuštění z vězení, vypovězení
z panství (pod trestem trestu smrti
při porušení podmínek)
Obeslání, žaloba, odpor, odklad
právní
Odklad právní
Odklad právní
Odklad právní
Odklad právní
Žaloba (žádost o zpětný odprodej
nekvalitního zboží)
Vyúčtování, přátelské porovnání,
příslib splacení zbytkové částky
Propuštění z vězení, vypovězení
z města (pod hrozbou ztrestání
při nedodržení podmínky)

496

276

DpSM – spory
o majetek
(spor o sukni ukradenou
vojáky)
15, 16, 180

173

277

1623-09-26
s.d.
1623-10-04
1623-10-05
1623-10-10
1613-01-15

DpSM – krádeže
200

278

D – spory
(o dluh 11 kop 56 grošů
4 denáry míš. za propité
víno)
40, 255

279

DpSM – škody
(vyúčtování před právem
rychtářským)

1612-08-23
1612-09-06
1612-09-20
1612-10-03
1612-10-17
1612-11-12
1612-11-13

17, 145

280

1611-11-11

DpSM – krádeže
388

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

RM I PP 2 (VP)

233v-234r

Žaloba ústní
Zápis

RM I PP 2 (VP)
RM I PP 2 (VP)

235r
235r,v

Zápis
Zápis

RM I PP 2 (VP)
235v
RM I PP 2 (VP) 235v, 248r

Zápis
Zápis

RM I PP 2 (VP)
RM I PP 5

248r
236r

Zápis

LŠzŠ

237r

LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
LŠzŠ
RM I SP 9

Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Žaloba písemná
Zápis

LŠzŠ

237r
237r,v
237v
237v
238r,v,
245r,v
238v

Zápis

RM I PP 5

239r

Poř.č.
281

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
NSO – fyzické napadení

Datace
1611-11-16

300, 398

282

NSO – vyhrožování
(žhářstvím)
NSO – fyzické napadení
(rychtáře ve vsi Srbská)

1611-12-01
1612-01-26
1626-08-07

216

174

283

DpSM – spory
o majetek
(o klisnu)
104, 348, 512

284

NSO – slovní potyčky,
urážky na cti

s.d.
1624-06-17
[1624]
1624-06-20
[1624-06-20]
1624-06-20
[1624] [?]

263, 264, 291

285
286

pokr.

D – splacení dluhu
(40 kop míš.) 87, 88, 263
Neuvedeno
(uvěznění Jakuba Řeháka
a Michala Hepnara,
rychtáře z Křižanova)
153, 442

1624-04-23
1624-05-25

Průběh řízení
Rukojemství (pod propadením
pokuty 15 kop grošů českých obci
při nedodržení podmínek), odklad
právní
Odklad právní
Rukojemství
Udělení milost odsouzenému
k trestu smrti, propuštění z vězení
na poručení vrchnostenského
úředníka, vypovězení z panství
(pod trestem trestu smrti
při porušení podmínek)
Přísaha
Obeslání, žaloba, odpor
Průvody (svědomí)
Dictum (ve prospěch původce)
Přijetí výpovědi
Výpis z práva
Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých obci při nedodržení
podmínek)
Přípověď splacení dluhu
Propuštění dvou vězňů z vězení
na poručení vrchnostenského
úředníka na rukojemství se zákazem
opouštět své příbytky ve vsi
Křižanově

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

RM I PP 5

239r

Zápis
Zápis
Zápis

RM I PP 5
RM I PP 5
VN

239r
239v
240r,v

Opis přísahy
Zápis
Svědomí ústní
Dictum
Přípisek k textu
Opis výpisu
Zápis neúplný**

VN
VN
VN
VN
VN
VN
RM I PP 2 (VP)

243r
241r
241v
241v-242r
242r
242r
249r

Zápis

RM I PP 2 (VP)

249v

Zápis

VN

250r

** chybí úvodní část textu, písař zřejmě začal psát zápis na papírovém archu, který byl opomenut vevázán do manuálu

Poř.č.

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.

Datace

Pokr.
286
1624-05-28
287

288
175

289

DpSM – škody 193, 327
(nevrácení 1 kůže hovězí
a 4 kůží telecích
svěřených k vydělání)
D – spory
(o dluh 7 kop 12 grošů
míš.)
89, 235
NSO – fyzické napadení

1624-06-06

1624-06-08
1624-08-08

247, 331

290

1624-08-08

DpSM – krádeže
213

291

pokr.

NSO – fyzické napadení

1623-11-15

276, 303, 365

1623-11-18
1623-11-18

Průběh řízení
(pod propadením pokuty 200 kop
grošů českých za každého
propuštěného při nedodržení
podmínek propuštění)
Rukojemství (složení 300 kop grošů
českých za propuštění Michala
Hepnara, rychtáře z Křižanova)
Přátelské porovnání, rukojemství,
příslib navrácení věcí
ve stanovených termínech, finanční
náhrada v případě nedodržení slibu
Obeslání, žaloba, přátelské
porovnání, prodloužení termínů
splátek, rukojemství
Žaloba, odpor, přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých obci při nedodržení
podmínek)
Udělení milost odsouzenému
k trestu smrti, propuštění z vězení
na poručení vrchnostenského
úředníka, vypovězení z panství
(pod trestem smrti při porušení
podmínek)
Uvěznění dvou poddaných z panství
Homole na žádost napadeného
Rukojemství
Propuštění z vězení, upuštění
od práva pro nepoložení žaloby

Kategorie
písem. záznamu

Písař

Fol.

Zápis

RM I PP 2 (VP)

251r

Zápis

RM I PP 2 (VP)

250r,v

Zápis

VN

250v

Zápis

VN

251r,v

Zápis

VN

251v

Zápis

VN

252r,v

Zápis
Zápis

VN
VN

252r
252v

Poř.č.

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.

pokr.
291

Datace

Průběh řízení

1623-11-19

Upuštění od práva pro nepoložení
žaloby
Právně podložené ohrazení úředníka
panství Homole proti zpochybnění
oprávněnosti propuštění jeho
poddaného z náchodského vězení
Přátelské porovnání, úhrada
léčebného, odškodnění

1623-11-27

292
293
294
176

NSO – slovní potyčky
UnZ – lehké 403, 564, 565
(poranění ruky)
D – spory
80, 358
(20 kop 30 grošů míš.)
D – stavuňk***
(pro nesplacení dluhu
48 kop a pro škody
10 kop 17 grošů míš.)

1624-08-21
1624-10-03
[1625-05-28]
1625-05-28
1625-05-28

26, 37, 228

295

D – splacení dluhu
(12 kop míš.)

296

D – spory 215, 339, 484
(o dluh 3 kopy míš.)
DpSM – polní pych***

1625-05-29
1624-09-25
s.d.

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

VN

253r

Missiv

JGzH

254r,v

Zápis

VN

255r,v

Žaloba, smlouva

Zápis neúplný*

VN

255v

Stavuňk (žádost o dopomožení
k právu)
Datace
Stavuňk (žádost o dopomožení
k právu)
Výpis z práva (splacení dluhu)
Písemný závazek splacení dluhu
Rukojemství

Stavuňk písemný

RM I SP 10

256r,v

Přípisek k textu
Opis stavuňku

VN
VN

257r
260r,v

Opis výpisu
Cedule řezaná
Přípisek k textu

VN
VN
TÚ

261v
258v
258v

167, 256, 319, 473

1625-04-19

Úřední ověření hodnověrnosti
Listina
PmkP
259v
svědectví
297
1625-02-20
Žaloba
Žaloba ústní
TÚ
263r,v
[1625-02-20]
Hojemství, odklad právní
Zápis
TÚ
262r, 263r
247, 545
1625-03-06
Právní odpověď
Odpověď ústní
TÚ
262r-263r
1625-03-06
Odklad právní
Zápis
TÚ
262r
* chybí koncová část textu, zápis zřejmě pokračoval na archu, který byl opomenut vevázán do manuálu
*** část zápisů vztahujících se k této záležitosti se vyskytuje v nepřivázaném dílčím manuálu se zápisy z let 1624-1625 (funkční období rychtáře
Tobiáše Úpického), zařazeném mezi předmagistrátní aktový materiál náchodského městského archivu (SOkA Náchod, AM Náchod, PM Náchod III,
B. Soudní věci, 2. Civilní sporné, Právní manuály pro různé spory – pozůstalosti, majetek, dluhy, 1599–1625, inv.č. 1493, kt.č. 24.)

Poř.č.
298

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – splacení dluhu
(1 a tři poloviny[sic]
kopy [míš.])

1625-06-20

Žádost o odklad splátky

Kategorie
písem. záznamu
Suplika

1632-07-30

Průvody (svědomí)

Zápis

JPÚ

265r, 273v

1613-02-19

Stížnost ve vrchnostenské kanceláři,
přátelská smlouva na poručení
vrchnosti, úhrada léčebného,
odškodnění
Žádost o vyhlášení přeložení
termínu výročního trhu v Polici
o probíhajícím náchodském
jarmarku
Žádost o proplacení dluhu
od rukojmího, tedy od náchodského
rychtáře
Žádost o odložení splátky

Zápis

LŠzŠ

266r,v

Missiv

PmkP

267r,v

Missiv

ABH

268r,v

Missiv

DHzK

269r,v

Povolení věřitele k propuštění
dlužníka z vězení
Vložení žádosti do manuálu
Propuštění z vězení
Nařízení převezení sestry purkrabího
na poručení regenta z náchodského
vězení do Nového Města nad Metují
V kompetenci konšelského soudu

Missiv

JDzNMnM

270r,v

JPÚ
JPÚ
JRzNMnM[?]

270r
270r
271r,v

Datace

Průběh řízení

Písař

Fol.

DŠzN

264r

169, 500

299

D – spory
(o dluh 3 říšských tolarů)
137, 263

300

NSO – fyzické napadení
528, 529, 534

301

1630-06-17

177

Přeložení termínu
výročního trhu
s.n.

302
303
304

D – splacení dluhu
(8 říšských tolarů
za sýry)
171, 313
D – splacení dluhu
(10 kop [míš.]) 154, 481
D – stavuňk
(uvěznění pro nesplacení
dluhu)
68, 99

305

Neuvedeno

1632-10-04
1630-03-03
1632-01-06
1632-01-07
1632-01-18
1632-07-25

7

s.n.

Spor o lovení ryb v řece
Metuji
s.n.

s.d.

Přípisek k textu
Přípisek k textu
Missiv

3.2 Rychtářský manuál 1626–1639
Poř.č.
1

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
Titulní list
PpVA – neoprávněná
myslivost

Datace
1626-10-14
1626-01-03

254

2

1627-12-14

NSO – vyhrožování
190, 536

3

1627-12-24

DpSM – krádeže
495

4

Us – v roztržce

178

107, 175

5
6

NSO – slovní potyčky,
urážky na cti,
rvačky
119, 353
NSO – urážky na cti

1628-01-22
1629-04-23
1629-06-16

41, 94

7

Neuvedeno

8

DpSM – krádeže
(krádež klisny)
11, 212
DpSM – krádeže
PpMA - útěk z vězení

9

428

111

1629-06-13

1629-06-19
1630-02-20

Průběh řízení

Kategorie
písem. záznamu

Písař

Fol.
nefol.
1r,v

Propuštění z vězení na povolení
vrchnosti (pod trestem smrti a ztráty
živnosti při nedodržení podmínek)
Propuštění z vězení na povolení
vrchnosti na rukojemství
(pod trestem smrti při nedodržení
podmínek)
Propuštění z vězení na povolení
vrchnosti na rukojemství
Propuštění z vězení na povolení
vrchnosti na rukojemství
Přátelská smlouva (pod propadením
pokuty 5 kop grošů českých obci
při nedodržení podmínek)
Přátelská smlouva (pod propadením
pokuty 5 kop grošů míš. obci
při nedodržení podmínek)
Propuštění z vězení odsouzeného
k trestu smrti na povolení vrchnosti
(pod trestem smrti při nedodržení
podmínek)
Přátelská smlouva, odškodnění

Zápis

VN
VN

Zápis

VN

2r

Zápis

VN

2v

Zápis

VN

3r

Zápis

VN

4v-5r

Zápis

VN

5r,v

Zápis

VN

6r,v

Zápis

VN

7r

Propuštění z vězení odsouzeného
k trestu smrti na povolení vrchnosti
(pod trestem smrti při nedodržení
podmínek)

Zápis

VN

8r

Poř.č.
10

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
DpSM – vniknutí
do domu
(vykradení domu Jana
Kulhánka, kováře,
na Horském předměstí)

Datace

Průběh řízení

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

VN

8v

1630-03-14

Propuštění z vězení, vypovězení
z města, ztráta vysvědčení
zachovalosti (pod trestem smrti
při nedodržení podmínek)

1630-05-15

Zápis

VN

9r

1630-08-19

Propuštění z vězení odsouzeného
k trestu smrti na povolení vrchnosti,
vypovězení z panství (pod trestem
smrti při nedodržení podmínek)
Smlouva

Zápis škrtnut

VN

9v

1630-05-23

Přátelská smlouva

TÚ

10r

1630-06-09

Rukojemství za čermenského
rychtáře Jonáše Houka, pronájemce
kovárny Jiříku Hýřovi
Propuštění Jiříka Hýře z vězení
na povolení vrchnosti
Nařízení z popudu regenta o vzetí
Jiříka Hýře a Jana Mrdly do vězení
Žádost o propuštění z vězení,
rukojemství za Jiříka Hýře
Rukojemství za Jiříka Hýře, jeho
propuštění z vězení
Průvody (převedení)
Průvody (svědomí)
Propuštění Jana Mrdly z vězení
na rukojemství

Zápis vevázaný
dodatečně
Potvrzení písemné

JNzNČ

11r,v

Zápis

RM II PP 2

12v

Missiv

GGzE

15r,v

Missiv

JHzNČ

16r,v

Zápis

JPÚ

13v

Převedení ústní
Svědomí ústní
Zápis

JPÚ
JPÚ
VHV

14v
14v
22v-23r

294, 493

11

DpSM – krádeže
(krádež truhly s penězi)
456, 488

12
179

13

D – smlouva
97, 219
(o dluh 15 kop míš.)
NSO – slovní potyčky
232, 330

14

DpSM – vniknutí
do domu
(obvinění Jana Mrdly
a kováře Jiříka Hýře
z Německé Čermné
z vloupání se
do domu Albrechta
Kapříka z Lesonic
ve Starém Městě,
předmětem doličným
šalovací nůž vyrobený
Jiříkem Hýřem, darovaný
Janu Mrdlovi, nalezený
v Kapříkově domě)
183, 364

1630-06-24
1630-10-21
1630-12-23
1630-12-23
1631-01-30
1631-02-01
1631-04-06

Poř.č.
15

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
Neuvedeno

Datace

Průběh řízení

1630-06-29

Povolení propuštění z vězení
z důvodu přijetí svátosti katolickým
způsobem
Přátelská smlouva (pod propadením
pokuty 10 kop grošů míš. obci
při nedodržení podmínek)
Přátelská smlouva před
vrchnostenským úředníkem
(pod propadením pokuty 10 kop
grošů míš. obci při nedodržení
podmínek)
Povolení propuštění z vězení

86, 289

16

NSO – fyzické napadení

1630-08-13

233, 525

17

1630-10-09

NSO – rvačky
222, 514

180

18

Neuvedeno

19

PpMA – útěk z vězení,
zanedbání povinností
(uvěznění biřice
pro neuhlídání vězňů)

417

s.d.
[1631-01-16]
1631-01-16
[1631-01-16]
1633-02-13

162, 227, 465

1633-02-13
20

DpSM – krádeže
140, 469

1631-02-12
1631-02-12

Žádost biřice o propuštění z vězení
Informace o doručení písemnosti
na radnici a všití do manuálu
Žádost biřice o propuštění z vězení
Přísaha pátrání po uprchlých vězních
(pod trestem smrti a ztráty jmění
při nedodržení slibu)
Přísaha pátrání po uprchlých vězních
(pod trestem smrti a ztráty jmění
při nedodržení slibu)
Povolení k propuštění z vězení
Propuštění z vězení odsouzených
k trestu smrti na povolení vrchnosti
(pod trestem smrti při nedodržení
podmínek)

Kategorie
písem. záznamu
Missiv

Písař

Fol.

JŠzF

12v

Zápis

JPÚ

13r

Zápis

JPÚ

13r,v

Missiv

JŠzF

14a

Suplika
Přípisek k textu

VHbprp
JPÚ

17v
17v

Opis supliky
Přísaha písemná

JPÚ
VHbprp

18r
45r,v

Opis přísahy

JPÚ

44r

Missiv
Zápis

JŠzF
JPÚ

nefol.
18r

Poř.č.
21

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
NSO – rvačky

Datace
1631-02-12

23
181

24
25
26

27

18v

Zápis

JPÚ

19r

Zápis

JPÚ

25v

Zápis

JPÚ

19v

Zápis

JPÚ

20r

1630-09-03

Žaloba, odpověď, dictum, nařízení
úhrady škody

Zápis

JPÚ

21r

1631-03-08

Přátelské porovnání (navrácení
heveru původnímu majitel, částečné
odškodnění odkupitele heveru)

Zápis

JPÚ

22r

1631-03-14

Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů míš. obci při nedodržení
podmínek)

Zápis

JPÚ

22v

1631-10-31

19, 444

JPÚ

Přátelské porovnání

DpSM – krádeže
(Opakovaná recidiva)
NSO – slovní potyčky
(spor o šátek)
321, 422
NSO – slovní potyčky
(spor o 3 české groše)
DpSM – škody
(škody způsobené
hovězím dobytkem)
DpSM – spory
o majetek
(spor o koupi ukradeného
heveru)
164, 511
NSO – slovní potyčky

Fol.

1631-02-25

1631-02-22

20, 222
68, 467

Písař

1631-02-25

174

DpSM – krádeže

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých obci při nedodržení
podmínek)
Propuštění z vězení odsouzených
k trestu smrti na povolení vrchnosti
na rukojemství, vypovězení
z panství (pod trestem smrti
při nedodržení podmínek)
Propuštění z vězení (pod trestem
smrti při nedodržení podmínek)
Přátelské porovnání

91, 302

22

Průběh řízení

Poř.č.
28

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
DpSM – krádeže
(prodej kradených klisen)

Datace
1631-08-22
1631-08-22

244, 273

29

NSO – slovní potyčky

1631-10-22

164, 287

30

1631-10-27

Neuvedeno
509

31

1631-05-28

DpM - smilstvo
189

182
32
33

DpSM – pych
(posekání otavy na cizí
louce)
430, 467
NSO – rvačky

1631-09-09
1635-04-11

63, 93, 95, 96, 131

34
35

Kupní smlouva
(na klisnu za 4 kopy
míš.)
77, 260
NSO – rvačky
453, 459

1631-11-09
1635-07-13

Průběh řízení

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

VK

23v

Koncept zápisu

JŠzF

24r

Zápis

JPÚ

25r

Zápis

JPÚ

25v

Zápis

JPÚ

26r

Zápis

JPÚ

27r

Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů míš. obci při nedodržení
podmínek)
Smlouva

Zápis

JPÚ

27r

Zápis

JPÚ

28r

Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 2 kop
grošů míš. obci při nedodržení
podmínek)

Zápis

JPÚ

28r

Propuštění z vězení (pod trestem
smrti při nedodržení podmínek)
Propuštění z vězení (pod trestem
smrti při nedodržení podmínek)
Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých obci při nedodržení
podmínek)
Propuštění z vězení na povolení
vrchnosti
Propuštění z vězení na povolení
vrchnosti, vypovězení z panství
(pod trestem smrti při nedodržení
podmínek)
Žaloba, odpor, uvěznění odpůrce

Poř.č.
36

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
NSO – rvačky
UnZ - lehké

Datace

Průběh řízení

1632-05-06
x 1632-05-07

Přátelské porovnání, úhrada
léčebného, odškodnění
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých do vrchnostenské
komory při nedodržení podmínek)
Propuštění z vězení na povolení
vrchnosti, vypovězení z panství
(pod trestem smrti při nedodržení
podmínek)
Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých obci při nedodržení
podmínek)
Přátelské porovnání, úhrada škody
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých obci při nedodržení
podmínek)
Přátelské porovnání, úhrada
léčebného, odškodnění, rukojemství

196, 304

37

1632-05-28

DpM - smilstvo
181

38

NSO – slovní potyčky

1632-03-07
x 1632-03-08

191, 453

183

39

DpSM – škody
(spor o roztrhané galioty
ukradené vojáky)

1632-07-06

81, 251

40

41

UnZ – lehké
(zranění způsobené
vojákem hejtmana
Čabelického)
118, 501
PpVA - nepovolený
sňatěk

1632-03-12

1632-11-27
x 1632-12-27

42, 43

42
pokr.

Neuvedeno

465

1634-08-28

Propuštění z vězení na povolení
vrchnosti na rukojemství
(pod propadením pokuty 20 kop
grošů českých do vrchnostenské
komory při nedodržení podmínek)
Povolení propuštění z vězení
na rukojemství (pod propadením
pokuty 300 kop grošů českých
do vrchnostenské komory

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

JPÚ

29r

Zápis

JPÚ

29v

Zápis

JPÚ

30r

Zápis

JPÚ

30r,v

Zápis

JPÚ

31r

Zápis

JPÚ

31v

Missiv

JŠzF

32r,v

Poř.č.

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.

Datace

pokr.
42
s.d.
1634-08-28

43

Neuvedeno

185

1636-05-09

184
44

[1636-05-09]
1634-05-08

NSO – slovní potyčky
198, 295

45
46

NSO – rvačky
NSO – rvačky

158, 358

1634-06-21
1634-06-21

14, 358

47

1632-07-11
x 1632-06-07

NSO – slovní potyčky
76, 92

48

Neuvedeno

57

1635-01-[27]

Průběh řízení
pro rukojmí a pod trestem smrti
pro vězně při nedodržení podmínek),
nařízení učinit zápis do smolných
knih
Rukojemství
Propuštění z vězení na povolení
vrchnosti na rukojemství
(pod propadením pokuty 300 kop
grošů českých do vrchnostenské
komory pro rukojmí a pod trestem
smrti pro vězně při nedodržení
podmínek)
Propuštění z vězení uvězněného
v Trutnově (pod trestem smrti
při nedodržení podmínek)
Přísaha polepšení života
Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů míš. obci při nedodržení
podmínek)
Přátelské porovnání
Přátelské porovnání (pod
propadením pokuty 3 kop grošů míš.
obci při nedodržení podmínek)
Přátelské porovnání (pod
propadením pokuty 5 kop grošů míš.
obci při nedodržení podmínek)
Povolení propuštění z vězení
na rukojemství

Kategorie
písem. záznamu

Písař

Fol.

Přípisek k textu
Zápis

JPÚ
JPÚ

32v
34r

Zápis

JPÚ

34r

Přísaha ústní
Zápis

JPÚ
RM II PP 1
(JM)

33r
34v

Zápis
Zápis

RM II PP 4
RM II PP 3

34v
35r

Zápis

JPÚ

35r,v

Missiv

JŠzF

37ar

Poř.č.
49

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
D – spory
(spor o dluh 3 tolarů)
137, 263

50

Datace

Průběh řízení

1632-06-08
1632-07-06

Žaloba
Pro smrt odpůrkyně obsílka jejího
otce, odpor, odklad právní
Stání, odklad právní
Upuštění od práva pro nedostavení
se původce
Žaloba, odpor, odklad právní
Přiznání příjmu peněz za léčbu
klisny
Stání, odklad právní, rukojemství
(spor porovnán hejtmanem panství)
Přátelské porovnání (pod
propadením pokuty 10 kop grošů
míš. obci při nedodržení podmínek)
Přátelské porovnání (pod
propadením pokuty 5 kop grošů míš.
obci při nedodržení podmínek)
Povolení k propuštění z vězení
na rukojemství
Propuštění z vězení na povolení
vrchnosti (pod trestem smrti
při nedodržení podmínek)

1632-07-21
1632-08-19
1632-09-02
1632-09-11

DpSM – spory
o majetek
(spor o způsob léčení
uhynulé klisny)

1632-09-16

265, 266, 467

51

1634-11-08
x 1634-11-09

NSO – rvačky

185

27, 550

52

NSO – fyzické napadení

1635-01-02

331, 447

53

Neuvedeno

54

DpCM – vykradení
kostela ve Velkém
Třebešově (vojákem
z Bredova pluku)
115
Neuvedeno
416

55

354

[1635]-07-09
x [1634]-07-09
1634-07-25

1632-09-19

Propuštění z vězení odsouzeného
k trestu smrti na povolení vrchnosti
na rukojemství (pod propadením
pokuty 300 kop grošů míš.
do vrchnostenské komory
pro rukojmí a pod trestem smrti
pro vězně při nedodržení podmínek)

Kategorie
písem. záznamu
Žaloba písemná
Zápis

Písař

Fol.

TÚ
JPÚ

38r-39r
39r

Zápis
Zápis

JPÚ
JPÚ

39v
39v

Zápis
Zápis

RM II PP 3
JPÚ

39v
40r

Zápis

JPÚ

40r

Zápis

JPÚ

40v

Zápis

JPÚ

40v

Missiv

JŠzF

nefol.

Zápis

JPÚ

41r

Zápis

JPÚ

42r

Poř.č.
56

57

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
DpSM – škody
(neoprávněné nakládání
z cizími koňmi,
ustájenými v maštali
hospody při handlech
ve Starém Městě
Pražském) 163, 338, 553
NSO – fyzické napadení

Datace

Průběh řízení

1632-10-05
1632-10-07
[1632-10-07]

Obeslání, rukojemství
Žaloba
Odpor, odklad právní, rukojemství
za náklady a útraty úřední
Pozastavení řízení ze strany původce
sporu
Výpis z práva
Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů českých obci při nedodržení
podmínek)
Přípověď splacení dluhu,
vykonávání povinných prací
na zámku a setrvání na panství jako
podmínka pro propuštění z vězení
(pod trestem smrti a ztráty majetku
při nedodržení podmínek)
Propuštění z vězení odsouzeného
k trestu smrti na povolení vrchnosti
na rukojemství (pod trestem smrti
při nedodržení podmínek)

1632-10-13
1632-10-21
1635-04-30

20, 182

58
186
59

60

61

PpVA – dlužné
důchody
(uvěznění pro nesplacení
dluhu
do vrchnostenských
důchodů)
492
PpMA – napadení
úředníka
(fyzické napadení
rychtáře Martina
Jedličky)
206, 555
DpSM – krádeže
(krádež pláště kuchmistra
ze zámku) 323, 324, 343

1633-05-03

NSO – křivé nařčení
(z krádeže pláště
kuchmistra ze zámku)

1633-06-30
1633-06-30

203, 323, 324

1633-06-23

1633-06-20
1633-06-30

1633-07-14

Žaloba pro ztrátu pláště v šenku
Jiříka Majera
Dictum (ve prospěch původce,
odškodnění za ztrátu pláště)
Žaloba
Přečtení žaloby, odklad právní,
výpis z práva
Stání, odklad právní

Kategorie
písem. záznamu
Zápis
Žaloba písemná
Zápis

Písař

Fol.

JPÚ
RM II SP 1
JPÚ

43r
46r
46r,v

Zápis

JPÚ

46v

Zápis
Zápis

JPÚ
JPÚ

46v
43r

Přísaha ústní

JPÚ

47r

Zápis

JPÚ

47v

Zápis

JPÚ

55r

Zápis

JPÚ

55r

Žaloba písemná
Přípisek k textu

LŠzŠ
JPÚ

48r
48r

Přípisek k textu

JPÚ

48r

Poř.č.
62

63

187
64

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
NSO – udavačství 288
(udání výskytu osoby
vojákům zůstávajícím
u ratibořského mlýna
na salakvardě)
NSO – rvačky
(s mušketýrem)
PpMA – napadení,
urážky úředníka
(zbití Pavla Samuelova,
staršího obecního,
pro napomenutí výtržníka
a následná urážka
rychtáře Martina
Jedličky)
206, 352, 447
D – stavuňk
(obstavení rukojmího
pro nesplacení dluhu
47 kop míš.)

Datace

Kupní smlouva
(vzájemný odprodej
ryska a vraníka mezi
dvěma kupci) 205, 460

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

JPÚ

49r

1635-07-08

Propuštění z vězení odsouzeného
k trestu smrti na povolení vrchnosti
na rukojemství (pod trestem smrti
při nedodržení podmínek)

1635-12-15

Uvěznění, přátelské porovnání
před vrchnostenskými úředníky,
propuštění z vězení
(pod propadením pokuty 20 kop
grošů českých do vrchnostenské
komory při nedodržení podmínek)

Zápis

JPÚ

49v

1633-07-15
[1633]
1633-07-19

Obstavení
Uvěznění obstaveného
Přátelské porovnání před
vrchnostenským úředníkem, příslib
splacení dluhu v několika splátkách,
zaručení se rukojemstvím
(propadení majetku obstaveného
ve prospěch rukojmí v případě
nedodržení podmínek)
Splacení 1. splátky
Smlouva

Stavuňk písemný
Přípisek k textu
Zápis

LŠzŠ
JPÚ
JPÚ

50r
50r
51r

JPÚ
RM II PP 1
(JM)

51v
51v

549, 551, 553

65

Průběh řízení

1633-07-27
1635-06-23

Zápis
Zápis

Poř.č.
66

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
NSO – fyzické
napadení, urážky na cti

Datace

Průběh řízení

1633-12-30

Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 10 kop
grošů míš. do vrchnostenské komory
při nedodržení podmínek)
Uvěznění na poručení
vrchnostenského úředníka,
propuštění z vězení se svolením
rychtáře (pod propadením pokuty
10 kop grošů míš. obci
při nedodržení podmínek)
Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů míš. obci při nedodržení
podmínek)
Přátelské porovnání
(pod propadením pokuty 5 kop
grošů míš. obci při nedodržení
podmínek)
Propuštění z vězení na povolení
vrchnostenského úředníka
(pod propadením pokuty 600 kop
grošů míš. obci při nedodržení
podmínek)
Žaloba, odpor, odklad právní
Stání, odklad právní

21, 54, 55

67

PpMA – urážky
úředníka
(urážka rychtáře Martina
Jedličky)

1635-08-10

206, 311

68
188
69

PpMA – urážky
úředníka
(urážka rychtáře Martina
Jedličky)
168, 206
NSO – urážky na cti,
pomluvy

1635-08-09

1634-08-10[?]

45, 76

70

Neuvedeno

71

D – spory
(o splacení dluhu 15 kop
míš. dle cedule řezané)

192

1634-10-17

1634-10-27
[1634-11-10]
1634-12-06

207, 331

Odklad právní, výpis cedule řezané

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

JPÚ

52r

Zápis

RM II PP 5

53v

Zápis

RM II PP 5

54r

Zápis

RM II PP 3

55r

Zápis

JPÚ

56r

Zápis škrtnut
Přípisek k textu
škrtnut
Přípisek k textu
škrtnut

JPÚ
JPÚ

56v
56v

JPÚ

56v

Poř.č.
72

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
NSO – rvačky
(uvěznění pro rvačku)

Datace

Průběh řízení

1635-07-28

Propuštění z vězení, přátelské
porovnání (pod propadením pokuty
5 kop grošů míš. obci při nedodržení
podmínek)
Propuštění z vězení, přátelské
porovnání (pod propadením pokuty
5 kop grošů míš. obci při nedodržení
podmínek)
Propuštění z vězení (pod trestem
smrti při nedodržení podmínek)

129, 331

73

74

189

75

NSO – urážky na cti,
slovní potyčky
(střet s mušketýrem
ze zámku)
129, 279
PpMA – vzepření se
rozsudku, napadení
úředníka (uvěznění
pro napadení rychtáře
Martina Jedličky) 15, 206
NSO – fyzické napadení
(uvěznění Jana Holce
a Jakuba Lindera
ze Rtyně pro napadení
mládence z Dušníků,
považovaného za vojáka)

1635-07-29

1635-11-12

1635-10-08

112, 161, 314

1635-10-08

[1635]
s.d.

Propuštění z vězení Jakuba Lindera,
odsouzeného k trestu smrti,
na rukojemství, úhrada léčebného
(pod propadením pokuty
100 grošů českých do vrchnostenské
komory pro rukojmí a pod trestem
smrti pro vězně při nedodržení
podmínek)
Propuštění z vězení Jana Holce,
odsouzeného k trestu smrti,
na rukojemství, úhrada léčebného
(pod trestem smrti
při nedodržení podmínek)
Příslib úhrady dlužného léčebného,
rukojemství
Splacení dlužného léčebného

Kategorie
písem. záznamu
Zápis

Písař

Fol.

JPÚ

57r

Zápis

JPÚ

57v

Zápis

JPÚ

57v-58r

Zápis

JPÚ

59r

Zápis

JPÚ

59r,v

Přípisek k textu

JPÚ

59v

RM II PP 5

nefol.

Přípisek na volně
vloženém lístku

Poř.č.
76

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
DpSM – spory
o majetek
(uvěznění pro krádež
či ztrátu věcí z vozu
při cestě z Prahy
do Náchoda)

Datace

Průběh řízení

1635-11-20
[1635]
1635-11-21

Žaloba, uvěznění
Výpis z práva
Žádost úředníka poličského kláštera
o propuštění z vězení jeho
poddaného, žádost o právní průvody,
rukojemství
Náchodský rychtář informuje
o odporu proti propuštění z vězení
obviněného učiněném ze strany
žalobce
Náchodský rychtář informuje
o odporu proti propuštění z vězení
obviněného učiněném ze strany
žalobce
Datace, podpisová doložka
Položení 50 tolarů říšských k právu
jako zástava, odklad právní
Stání, sepření, postoupení sporu
vyššímu právu, tj. purkmistru
a radním, odklad právní
Propuštění z vězení na rukojemství
Obeslání, smlouva

[1635-11-23]
260, 274

[1635-11-23]
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1635-11-23
1635-11-23
1635-12-10
77
78
79

Neuvedeno
102
D – spory
(o dluh 11 a půl kopy
míš.)
297, 552
D – spory
260, 275
(o dluh 1 kopy 14 grošů
4 denárů [míš.])

1636-03-08
1637-02-06
1637-06-11
[1637-06-11]

Obeslání, odpor, odklad právní
Poznamenání urážky vyřčené
na adresu žalobce

Kategorie
písem. záznamu
Zápis
Přípisek k textu
Missiv

Písař

Fol.

VK
JPÚ
ABzP

63r
63r
60r-61v

Nedokončený opis
missivu

JPÚ

62v

Opis missivu

VK

62v

Přípisek k opisu
Zápis

JPÚ
JPÚ

62v
63v

Zápis

JPÚ

63v

Zápis škrtnut
Zápis škrtnut

RM II PP 4
RM II PP 4

63v
63v

Zápis škrtnut
Přípisek k textu,
škrtnut

RM II PP 4
RM II PP 4

64r
64r

Poř.č.
80

Typ sporu / smlouvy /
přestupku č. rej.
Neuvedeno
108

Datace

Průběh řízení

1639-06-26

Povolení propuštění z vězení
na rukojemství (pod propadením
pokuty do vrchnostenské komory
50 kop grošů českých při nedodržení
podmínek)

Kategorie
písem. záznamu
Missiv

Písař

Fol.

JŠzF

63ar
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3.3 Osobní rejstřík
Osobní rejstřík byl sestaven pro doplnění údajů tabulek shrnujících informace o obsahu
a typu zápisů rychtářských manuálů z let 1603–1632 a 1626–1636, respektive 1639.
Pro snazší orientaci byla do rejstříku zahrnuta pouze jména osob, jichž se řízení před právem
rychtářským bezprostředně týkalo, tedy jména původců a odpůrců ve sporných záležitostech,
smluvní strany, popřípadě osoby stíhané pro přestupky či vážnější delikty. Výjimečně se
v rejstříku mohou objevit i jména rukojmích, a to v případě, že se na ně vztahoval výsledek
řízení, nebo že na ně bylo učinilo obeslání v souvislosti s neplněním závazků stanovených
rozsudkem či přátelskou smlouvou, jimiž byla osoba, za niž se zaručili, povinna. Do rejstříku
bylo poznamenáno také několik osob, které se nestaly přímými aktéry soukromoprávního
či trestněprávního řízení, jejich jména však sloužila jako prostředek k určení původu
účastníka řízení. Tento jev se nejčastěji týká manželského, otcovského či sourozeneckého
vztahu osob a nepromítá se do zpětného propojení rejstříku s obsahem tabulek. Křížek (†)
přiřazený u takových jmen pak znamená, že se jedná o zmínku o již zemřelé osobě.
Jmenný rejstřík byl sestaven pro oba manuály společně. Výskyt jednotlivých jmen
v manuálech je určen použitím kombinace písmen a římských číslic RM I a RM II, přičemž
RM I znamená, že se jméno vyskytuje v rychtářském manuálu se zápisy z let 1603–1632,
a kombinací RM II je označen rychtářský manuál se zápisy z let 1626–1639. Čísla psaná
arabskými číslicemi pak odkazují na číslo přidělené právnímu řízení v rámci sestavených
přehledů věcného obsahu zápisů. Zpětné propojení jmenného rejstříku s obsahem tabulek bylo
provedeno poznamenáním rejstříkových čísel přidělených jednotlivým osobám vstupujících
do

řízení

před

právem

rychtářským

do tabulek,

kde

jsou

jako

čísla

rejstříku

(č.rej.) připsány kurzívním písmem ke stručné charakteristice obsahu sporu, smlouvy,
přestupku či vážnějšího deliktu.
Vzhledem k nevyhraněnému používání tvaru jmen některých konkrétních osob byly
do rejstříku zahrnuty všechny jejich varianty, které se v manuálech objevují. Jestliže bylo
v zápisech rychtářských manuálů k označení osoby použito pouze křestní jméno, byla
pod ním tato osoba do rejstříku abecedně zařazena, ovšem se snahou blíže ji konkretizovat
na základě dalších indicií. V případě, že křestní jméno bylo spojeno s výrazem označujícím
řemeslo, bylo důležité pokusit se určit, zda se jednalo o součást vlastního jména osoby, nebo
jen o označení jejího povolání. Jako srovnávací materiál byly k těmto účelům využity soupisy
jmen náchodských sousedů sestavené historikem města Náchoda Janem Karlem Hrašem
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na základě jím prostudovaných archivních pramenů.1 Pokud byl učiněn závěr, že se označení
řemesla stalo pevnou součástí jména osoby, byl tento jev zohledněn při jeho abecedním
zařazením. Jestliže se však jednalo spíše o poznamenání povolání k přesnější identifikaci
osoby, bylo její jméno do rejstříkového systému včleněno pod křestním jménem a označení
řemesla se stalo pouhým identifikačním prvkem.

1

Soupisy jmen náchodských sousedů zahrnul Jan Karel Hraše do svých rozsáhlých monografií věnovaných
dějinám města Náchoda (J.K. Hraše, Dějiny Náchoda I, s. 52-74.; Týž, Dějiny Náchoda II, s. 402-408.)
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A
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Abraham [Rozner?] jirchář dlužník RM I 214 odpůrce sporu RM I 235 poškozený RM I 248
Adam z Hronova účastník rvačky RM I 4
Adamec z Dolní Radechové věřitel RM I 39, RM I 172
Agner Jan viz Kašparů Jan
Albrecht Jan z Nové Vsi pachatel výhrůžky RM I 254
Altheit Martin ze Slaného věřitel RM I 217, RM I 222
Andrys Matěj viz Kopecký Matěj
Anna, děvečka paní Štanové původce sporu RM I 2
Anna, sestra purkrabího novoměstského (Matěje Michalů[?]) uvězněna, důvod neuveden
RM I 305
Anna uzdářka viz Jiřík Lucha
Antonín Fridrich účastník hádky RM I 153 věřitel RM I 185 rukojmí RM I 189
zraněný RM I 207 útočník RM I 281
Antoš Jakub věřitel RM I 256
Arner Jan viz Kašparů Jan
Ast Hans z Broumova
- David, syn jeho účastník rvačky RM I 32

B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bachman Jiřík z Provoze z panství Opočno
- Jakub, syn jeho uvězněn pro krádež RM II 8
Bajer Jan (†)
- Matěj, jinak Mož, syn jeho dlužník RM I 152
- Voršila, vdova pozůstalá uvězněna pro obchod s věcmi ukradenými na zámku RM I 268
Bajer Matěj účastník rvačky RM II 46
Bajer Matěj, zámečník odpůrce sporu RM I 276 uvězněn pro protivení se rozsudku a napadení
úředníka RM II 74
- Anna, manželka jeho odpůrce sporu RM I 276
Bajer Valentýn z Dušníků odpůrce sporu RM I 279
Baláček Adam, krčmář ve Starém Městě účastník hádky RM I 242
Bartoloměj, konvář ze Soběslavi účastník hádky RM II 27
Barvíř Václav účastník hádky RM II 24 útočník RM II 57
Batala [Batale či Batele] Jan viz Huček Jan
Baudyš Adam ze Svatoňovic
- Václav, syn jeho útočník RM II 66
Belha Ondřej uvězněn pro dluh RM I 243
Beneš Adam ze Stárkova dlužník RM I 84
Beran Adam viz Šolc Adam
Beránek Jan, řezník věřitel RM I 37
Bernáček Jan z Levína dlužník RM I 150
Bernart Jakub viz Břežanský Jakub
Besler Daniel z Broumova dlužník RM I 294
Besser[?] Jan ze Žakše účastník rvačky RM II 51
Bíl Jan z Čermné dlužník RM I 100
Bílek Jan z Velkého Poříčí napadený RM I 94
Bílek Martin věřitel RM I 64
Bílinský Jan, rychtář z Nového Města nad Metují věřitel RM I 104, RM I 112
Biskup Václav zraněný RM I 92
Blažek Jan, bratr Marka a Tobiáše vymahatel bratru nesplaceného dluhu RM I 245
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34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Blažek Marek, bratr Jana a Tobiáše poškozený RM I 149 vymahatel bratru nesplaceného
dluhu RM I 245
- Kateřina, dcera jeho pohaněná RM I 108
Blažek Tobiáš, bratr Marka a Jana věřitel (†) RM I 245
Bobiš Arnoš věřitel RM I 294
Bohdanecký Jan, kuchař útočník, pachatel výhrůžky RM I 267
[Bok] Severin věřitel RM I 45
- Marta, manželka jeho věřitel RM I 175 původce sporu RM I 224, RM I 278
dlužník RM I 241
Borovský Martin
- Dorota, manželka jeho pohaněná RM II 6
Bradáček Václav z Malé Skaličky uvězněn pro nepovolený sňatek RM II 41
- Dorota, manželka jeho, dcera Holečka ze Zbečníka(†) uvězněna pro nepovolený
sňatek RM II 41
Branec David z Nejrodu[?], kramář účastník hádky RM I 156
Branná Anna z Nového Města nad Metují pachatel urážky RM II 69
Branný Adam dlužník RM I 64
- Alžběta, manželka jeho dlužník RM I 64
Branný Matěj, obecní sluha (branný) zraněný RM I 193 způsobitel škody RM I 236
- Kateřina, manželka jeho zraněná RM I 193 způsobitel škody RM I 236
Brodský Jan Florián věřitel RM I 40, RM I 86, RM I 145
Brykner Jiřík, trubač dlužník RM I 45, RM I 79, RM I 192
Brýma Honza dlužník RM I 90
Břežanský [Březanský] Bernart Jakub okradený RM I 66 věřitel RM I 99, RM I 100
dlužník RM I 175 původce sporu RM I 122
Břežanský [Březanský] Bernart Jakub ml. z Plhova napadený RM II 66
- Zuzana, manželka jeho pohaněná RM II 66
Bubelius Kasparius z Nového Města nad Metují původce sporu RM I 36
Burců[?] Kryštof z Olešnice uvězněn, důvod neuveden RM II 48
Burdych Jiřík z Babího věřitel RM I 18 rukojmí RM I 170 kupec RM I 187 dlužník
RM I 220
Burkart Kašpar dlužník RM I 72
Bureš Václav z Úpice věřitel RM I 184

C
61
62
63
64
65
66
67
68

Cácora Václav viz Huček Václav
Cebl Melichar z Broumova dlužník RM I 56
Cech tkalcovský v Náchodě původce sporu RM I 188
Cerhovský Ondřej z Opočna
- Jindřich, syn jeho účastník rvačky RM II 33
Cihlář Pavel věřitel RM I 78 (†) RM I 259
- Kateřina, vdova pozůstalá dlužník RM I 259
Cikelt Valentýn viz Bajer Valentýn
Codík [Čodyk] Jakub, žid věřitel RM I 241
Cvrček Jiřík, mistr zámečnický poškozený RM I 103
Cvrček Melichar uvězněný pro dluh RM I 304 způsobitel škody RM II 25

Č
69
70
71

Čamp Jakub, žid dlužník RM I 51 odpůrce sporu RM I 55
Čamp Šalamoun, žid odpůrce sporu RM I 74
- Faltýn, syn jeho napadený RM I 148
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Čáp Václav odpůrce sporu RM I 41, RM I 73
- Kateřina, manželka jeho původce sporu RM I 48
Čapek Tobiáš [Dobiáš] útočník RM I 80 neuvedeno RM I 135 dlužník RM I 159
rukojmí RM I 189
Čapková Anna odpůrce sporu RM I 8
Čas Jan, hrnčíř
- Kateřina, manželka jeho účastník hádky RM II 47 pohaněná RM II 69
Čejka Jan z Dolní Radechové kupec RM II 34
Čejka Tobiáš z Dolní Radechový
- syn jeho napadený, zastrašovaný RM I 267
Čep David z Levína dlužník RM I 179
Čepelka Jan ze Starého Města dlužník RM I 293
- Martin, syn jeho odpůrce sporu RM II 39
Čeperský Jiřík dlužník RM I 226
- Václav, syn jeho zraněný RM I 106
Čeperský Václav ml. útočník RM I 141, RM I 191, RM I 251
Čermák Jan z Kostelce účastník hádky RM I 211
Česenků Zikmund z Kostelce
- Anna, dcera jeho uvězněna, důvod neuveden RM II 15
Čodyk Jakub viz Codík Jakub
Čurda Jiřík, náchodský biřic a pohodný dlužník RM I 285
- Maruše, manželka jeho dlužník RM I 285
- Tobiáš, syn Maruše dlužník RM I 288

D
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Daniel Adam z Kostelce
- Bartoloměj, syn jeho dlužník RM I 145
Danielů Jiřík, pekař účastník rvačky RM II 21
Danielů Mikuláš, pekař
- Anna, manželka jeho účastník hádky RM I 225, RM II 47
Danielů [Daniel] Václav, pekař účastník hádky RM I 91 účastník rvačky RM II 33
- Anna, manželka jeho účastník hádky RM I 91 pachatel urážky RM II 6
- Jiřík Strnad, syn jeho účastník rvačky RM II 33
- Martin, syn jeho účastník rvačky RM II 33
Dědeček [Dědiček] Václav účastník hádky RM I 167 dlužník RM II 12
- Dorota, manželka jeho účastník hádky RM I 167
Dejl Jiřík, radní města Nového Města nad Metují věřitel RM I 304
Dominik Zachariáš [Zachar] dlužník RM I 117, RM I 127
Donát Jan, jinak Chmelík účastník hádky RM I 160
Dopšů [Dobšů] Jakub ze Žďárku uvězněn, důvod neuveden RM II 77
Doubřenský Zikmund věřitel RM I 43
Drahorád Jan z Bohuslavic z panství Nové Město původce sporu RM I 283
Drákule Jan dlužník RM I 40
Dubská Dorota, tchyně Václava Kýble pohaněná RM I 197 odpůrce sporu RM I 165
Ducháč Jan viz Souček Jan
Ducháč Kašpar, jinak Řadník, ze Lhoty za Machovem uvězněn pro ublížení na zdraví
s následkem smrti RM II 4
Dušek [Dušků] Tobiáš z České Skalice uvězněn pro dluh RM I 269, RM II 80
Dušek [Dušků] Václav z České Skalice dlužník RM I 89
Dušík Jan, nádeník pachatel krádež RM I 210
Dušík Václav ze Slatiny uvězněn pro krádeže RM II 9
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112

z Dušníků mládenec [jméno neuvedeno] napadený RM II 75

E
113
114

Ebrt Matouš z Dřevíče dlužník RM I 169
Erben Balcar ze Svídnice prodejce nekvalitního medu RM I 11

F
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Falštét Matěj z Durynska, voják Bredova pluku uvězněn pro vyloupení kostela
RM II 54
Falta Jiřík z Rybníků útočník RM I 94
Farář Jiřík z Malého Poříčí prodejce RM I 187
Fibiger Jiřík věřitel RM I 159, RM I 192, RM I 198 napadený RM I 191 dlužník RM I 228
zraněný RM II 40
- Kateřina, manželka jeho účastník rvačky RM II 5
Fibiger Michal, kovář ze Rtyně uvězněn pro koupi kradených haklic RM I 213
Fidler Jiřík, bednář účastník rvačky RM I 195 věřitel RM I 208
Figal Bartoloměj, tovaryš mlynářský útočník, pachatel výhrůžky RM I 267
Fiker Kryštof dlužník RM I 43
Fivicher David z Radče, učedník ševcovský u Jiříka Pejpera pomluvený RM I 138
Fivicher Jiřík neuvedeno RM I 144
Fiš Jonáš dlužník RM I 182
Fišer Martin z Hodkovic dlužník RM I 221
Frank Jan z Vysokova účastník hádky RM I 67
Fraňk Václav ze Žďáru z panství Police účastník rvačky RM II 72 vyprovokovatel hádky
s mušketýrem ze zámku RM II 73
Freidenberk Martin účastník hádky RM I 202
Freidenberk [Freidemberk, Frajdemberk] Václav účastník rvačky RM II 33
Froník Samuel z Rychnova, žid dlužník RM I 184
Frýdlantský viz Rejsl Jan
Frys [Fris] Kryštof ze Zábrodí věřitel RM I 56
Fryšek Václav z Olešnice věřitel RM I 140

G
Gabriel [Kabriel] Kašpar z České Skalice účastník hádky RM I 263
Gall Gregor st., lazebník věřitel RM I 218
- Anna, manželka jeho účastník hádky RM I 227 původce sporu RM I 299, RM II 49
Gejzler [Kajzlar] Melichar z Dřevíče uvězněn, důvod neuveden RM I 68
Gottfrid ze Stárkova
139 - Anna, manželka jeho dlužník RM I 111
140 Gros Kašpar ze Zájezda uvězněn pro krádeže RM II 20
135
136
137
138

H
141
142
143
144
145
146
147
148

Háma Jan, pískač původce sporu RM I 63
Haman Jan
- manželka jeho původce sporu RM I 5
Hampl Tobiáš z Pavlišova věřitel RM I 170
Hampl Tobiáš [Dobiáš] z Dobrošova věřitel RM I 247 poškozený RM I 255
Hanuš Martin z Kyje původce sporu RM I 279
Hara[sic] Václav z Dolní Srbské dlužník RM I 180
Haše Tobiáš, jinak Kanys původce sporu RM I 10 (†) RM I 119
- Dorota, manželka jeho odpůrce sporu RM I 119
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

162

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

182
183

Haše Štěpán, jinak Kanys odměněný RM I 249
Háta Vojtěch z Police dlužník RM I 49
Helman Jan ze Slaného věřitel RM I 239
Helta Pavel
- Zuzana, manželka jeho věřitel RM I 81
Hepnar Michal, rychtář křižanovský uvězněn, důvod neuveden RM I 286
Heršl Jelen viz Hyršl Jelen
Hieberr David z Kasselu dlužník RM I 303
Hladký Václav původce sporu RM I 17
Hladký Václav, jinak Zběžinský (†)
- Dorota, manželka jeho dlužník RM I 189
Hlinský Jan, provazník dlužník RM I 240
Hluch Daniel [Danihel], pekař účastník rvačky RM II 45
Hoffman Jan odpůrce sporu RM I 17
Hoffman Martin, kovář z Olešnice
- Kašpar, syn jeho útočník RM I 61
Holec Jan ze Rtyně útočník RM II 75
Holeček ze Zbečníka (†)
- Dorota, dcera jeho viz Bradáček Václav
Holík Vavřinec (Vávra), náchodský biřic, posel rychtářský a pohodný uvězněn pro útěk
vězňů RM II 19
Holinka Václav ze Suchého Dolu u Police
- Anna, manželka jeho odpůrce sporu RM II 56
Holinka Vavřinec odpůrce sporu RM II 26 účastník hádky RM II 29
Holovlášek [sic] Jan, posel práva rychtářského z Rychnova pachatel škody RM I 244
Holý Jan viz Kostelecký Jan
Holý Matěj ze Svatoňovic neuvedeno RM I 209
Horák Vrchovský Václav věřitel RM I 295
Hoffman Petr z Broumova útočník RM II 68
Houffman [Hoffman] Kašpar věřitel RM I 298
Hovorka Matěj odpůrce sporu RM I 77
Hrodek Adam Bernard, farář novoměstský věřitel RM I 302
Hrodek Pavel věřitel RM I 23
Hrozný Adam z Olešnice věřitel RM I 90
- Matěj, syn jeho uvězněn pro krádeže RM II 22
Hrubý Ondřej z Machova zabitý RM II 4
Hubka Pavel, jinak Pulec věřitel RM I 21
Huček Jan, jinak Batale účastník rvačky RM I 4 dlužník RM I 81, RM I 85
Huček Václav, jinak Cácora odpůrce sporu RM I 33 smrt v důsledku zranění RM I 50
Huneš Jakub účastník hádky RM I 225
Hurdálek Jíra z Lipého
- Dorota, manželka jeho původce sporu RM I 276
Hynek Adam z Oseka u Sobotky z panství Kost
- Lidmila, dcera jeho, služebná u Tobiáše Duška v Náchodě uvězněna pro smilstvo
RM II 37
Hyršl [Heršl] Jelen, žid
- Barbora, manželka jeho napadená RM II 57
Hýř Jiřík, kovář z Německé Čermné uvězněn pro krádež RM II 14

CH
184

Chalapsa Jan z Dolní Radechové rukojmí RM I 172
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185
186
187
188
189
190
191
192
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Charvát Jan ze Všelib uvězněn v Trutnově, důvod neuveden RM II 43
Chlup Havel z Horního Bražce věřitel RM I 119 (†) RM I 181
- Tobiáš z Úval, syn jeho vymahatel otci nesplaceného dluhu RM I 181
Chlupka Anna věřitel RM I 171
Chmel Bartoň ze Štěpanovska z panství Pardubice
- Anna, dcera jeho uvězněna pro smilstvo RM II 31
Chmelík Jan viz Donát Jan
Chmelík Jiří z Litoboře zastrašovaný RM II 2
Choustník Jiří z Bražce účastník hádky RM II 38
Choustník Jiří z Vrchovin uvězněn, důvod neuveden RM II 70
Choustník Pavel z Mezilesí původce sporu RM I 287

I
Izach Ondřej, jinak Křivý, z Roketníka věřitel RM I 84
Izák žid věřitel RM I 194 (†) RM II 49
- Anna, manželka jeho, dcera Jakuba Koudele (†) RM I 299, RM II 49
196 Izák, žid pražský účastník rvačky, zraněný RM II 36
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Jakub, sluha obecní náchodský původce sporu RM I 73
Jakub žid účastník hádky RM II 44
Jan, sluha obecní náchodský pachatel škody RM I 149
Jan ze vsi Felmhomru[?] uvězněn pro krádeže v Pavlišově RM I 277
Janák Jakub účastník hádky RM I 67
Jašek Jan z města Kladska věřitel RM I 89
Javůrková Kateřina odpůrce sporu RM II 61
Ječný Jiřík
- Daniel, syn jeho útočník RM I 106 neuvedeno RM I 123
Jedlička Jan kupec a zároveň prodejce koně RM II 65
Jedlička Martin, rychtář napadený RM II 59, RM II 63, RM II 74 pohaněný RM II 67,
RM II 68
Jelen žid původce sporu RM II 71
Jelínek Jiří původce sporu RM I 157
Ješna Jiřík odpůrce sporu RM I 14
- Daniel, syn jeho odpůrce sporu RM I 14, RM I 114 dlužník RM I 99
Ježek Jan, jinak Lejsek, mlynář pachatel krádeže RM I 95
Ježek Jan z Trnové z panství Opočno okradený RM II 8
Jíra, rychtář z Libňatova (†)
- Jan, syn jeho uvězněn pro krádeže RM I 290
Jirků Jan z Kramolny uvězněn, důvod neuveden RM I 257
Jiřík, biřic a náchodský posel rychtářský dlužník RM I 296
Jober Jiřík, posel práva rychtářského z Police uvězněn pro vyhrožování a napadení
úředníka RM I 282
Junek Tobiáš z Pavlišova rukojmí RM I 220

K
218

Kabriel Kašpar viz Gabriel Kašpar
Kačer Linhart odpůrce sporu RM I 10, RM I 38, RM I 82 původce sporu RM I 26
dlužník RM I 65 napadený RM I 80 rukojmí RM I 89 věřitel RM I 154
Kajzlar Melichar viz Gejzler Melichar
Kanys Štěpán viz Haše Štěpán
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Kanys Tobiáš viz Haše Tobiáš
Kapřík z Lesonic Albrecht věřitel RM II 12 poškozený RM I 14
- manželka jeho poškozená (zběhnutí její děvečky) RM I 132
Kaše Matouš odpůrce sporu RM I 3 původce sporu RM I 42
Kašparů Jan, jinak Arner [Agner], tovaryš krejčovský účastník rvačky, zbitý RM II 17
účastník hádky RM II 24
Kavalek Jiřík z Levína původce sporu RM I 14
Kdulík Mikuláš věřitel RM I 109, RM I 240 křivě nařčen RM I 166 poškozený RM I 223
původce sporu RM I 264
- Anna, manželka jeho věřitel RM I 152, RM I 190
Kejklíček Martin pohaněný RM I 262
Kejklovec Matěj z České Skalice uprchlý vězeň RM II 19
Keller Úpický Jiřík dlužník RM I 178, RM I 219 odpůrce sporu RM I 188 rukojmí (soused
z města Broumova[?] ) RM I 294
Klament Jan, ml. jinak Prokeš dlužník RM I 101, RM I 181 věřitel M I 117 napadený
RM I 118 odpůrce sporu RM I 124 původce sporu RM I 197 poručník nad nezletilými pozůstalými
po Janu Klampernovi st. RM I 237 vymahatel otci nesplaceného dluhu RM I 261
Klament Jan st. věřitel RM I 161, RM I 179, RM I 204, RM I 237 († ) RM I 249,
RM I 261
- Zuzana, manželka jeho odpůrce sporu RM I 2 původce sporu RM I 27; vdova pozůstalá
původce sporu RM I 235 přiřčení odměny RM I 249
Klament Tobiáš ze Starého Města
- Zuzana, manželka jeho účastník hádky RM II 13
Klamperna Jan útočník RM II 16
Klamperna Petr poškozený RM I 236
Klanka Václav věřitel RM I 288
Klíma Jan ze Slatiny pachatel krádeže RM I 216
Klobása Václav z Nového Města nad Metují původce sporu RM I 102
Klouda Urban z Libňatova
- Jakub, syn jeho, kuchtík na zámku uvězněn pro krádeže v zámecké kuchyni RM I 273
Klovrza Martin
- manželka jeho odpůrce sporu RM I 6
Kňourek Štěpán útočník RM I 148
Koch Michal, mistr sládek účastník rvačky RM I 238
Kochánek Havel viz Prokůpek Havel
Koláčný Jakub z Vysokova pachatel škody RM I 231
Kolba Jakub dlužník RM I 256
Kolísko Tomáš z Bohumilče z panství Pardubice poškozený RM II 28
Kolomazník Jan z Hradce Králové účastník hádky RM I 242
- Dorota, manželka jeho účastník hádky RM I 242
Komárek Vít, hrnčíř účastník hádky RM I 142 napadený RM I 289 odpůrce sporu RM I 297
Komboch Adam ze Stolína věřitel RM I 140
Komboch Mikuláš ze Stolína věřitel RM I 140
Komboch Ondra ze Stolína věřitel RM I 140
Komínek [Komínků] Adam původce sporu RM II 39
Komínek Tobiáš ze Starého Města odpůrce sporu RM I 24
Kopecký Jiřík věřitel RM I 1 původce sporu RM I 41 dlužník RM I 46, RM I 205
Kopecký Matěj, jinak Andrys z Batňovic uvězněn pro neoprávněnou myslivost RM II 1
Kopřiva Jan dlužník RM I 86, RM I 161 odpůrce sporu RM I 278
Kord Mikuláš rukojmí RM I 295
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Korda Jakub účastník hádky RM I 30
- Anna, dcera jeho účastník hádky RM I 30
Kordíček Jan ze Zbečníka pohaněný RM I 69
Kosinka Šalomoun, žid prodejce RM II 34 původce sporu RM II 76 věřitel RM II 79
Kostelecký [Holý] Jan ze Sladova odpůrce sporu RM I 25 účastník rvačky RM I 32 napadený
RM I 97 věřitel RM I 51, RM I 246
Kotrčník Jan Václav z Domoslavi neuvedeno RM I 230
Koudele Jakub, žid původce sporu RM I 115 věřitel RM I 243, RM I 285 účastník
hádky RM I 284 odpůrce sporu RM I 299, RM II 49
- Sára, manželka jeho účastník hádky RM I 284
- Anna, dcera jeho, manželka Izáka žida (†) RM I 299, RM II 49
Kovář Jan ze Šonova odpůrce sporu RM II 50
- Jiřík, syn jeho odpůrce sporu RM II 50
Kovář Kašpar ze Slaného (†)
- Barbora ze Žďárku, vdova pozůstalá dlužník RM I 272
Kovář Lukáš z Bělovse účastník rvačky RM I 93
Kovář Šimon
- Bartoloměj, syn jeho účastník hádky RM I 143
- Jan, syn jeho útočník RM I 80
Krakovčík Martin, jinak Moráň dlužník RM I 25 původce sporu RM I 27, RM I 33
neuvedeno RM I 173 účastník rvačky RM I 195
Král viz Lew žid
Krejčů Bartoň, čeledín ze Rtyně uvěznění, důvod neuveden RM I 250
Kropáčků Jiřík z Bystrého uvězněn pro prodej kradených klisen RM II 28
Krtička Bartoloměj z Hlavňova z panství Police odpůrce sporu RM II 76
Krtička Petr z Police dlužník RM II 79
Krumpolc Jan ze Slaného útočník RM I 291
Krumpolc Martin odpůrce sporu RM I 125
Krumpos Kilián z Rybníků pachatel urážky RM I 69
Krus Jakub z Dolní Srbské, mušketýr ze zámku účastník hádky RM II 73
Krytas Ondřej původce sporu RM I 47 dlužník RM I 233
Křidýlka Matěj viz Zoubek Matěj
Křivý Ondřej viz Izach Ondřej z Roketníka
Kříž Michal dlužník RM I 154
Kubec Jíra z Meziříčí pachatel urážky RM I 107
Kubíček [Kubíčků] Mikuláš kupec RM I 206
Kubka Jakub z Nového Města nad Metují odpůrce sporu RM I 16
Kubka Jakub jinak Příhoda účastník hádky RM I 167
- Dorota, manželka jeho odpůrce sporu RM I 119
Kubka Jakub z Nového Města nad Metují účastník hádky RM II 29
Kubů Jan z Červené Hory
- Jakub, syn jeho uvězněn pro udání vojákům RM II 62
Kubů Jan ze Slatiny
- Jakub, syn jeho uvězněn, důvod neuveden RM II 15
Kučírek Jan věřitel RM I 162, RM I 203
Kuchařová Dorota účastník hádky RM I 284
Kulín Jan, nádeník pachatel krádeže RM I 210
Kulhánek Jakub účastník hádky RM I 263
Kulhánek Jan, pekař z Horského předměstí poškozený RM II 10
Kuželka Jan
- Dorota, manželka jeho účastník hádky RM II 44
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Kuželka Václav způsobitel smrtelného zranění RM I 50 dlužník RM I 52 účastník
hádky RM I 153
Kuželková Maruše dlužník RM II 78
Kvek Jiřík z Dobré Mysli napadený RM I 174
Kvirenc Bartoloměj odpůrce sporu RM I 42
Kýbl [Kýble] Václav, sedlář pohaněný RM I 107 útočník RM I 281
- Anna, manželka jeho pohaněná RM I 107
Kynčl Šalomoun, perníkář účastník rvačky RM II 21
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Lachnycht Michal, hamerník útočník RM I 291
Lang Kašpar, tovaryš jirchářský účastník rvačky RM II 36
Langer Christoph [Christof], voják útočník RM I 97
Lazar žid odpůrce sporu RM I 6, RM I 34 původce sporu RM I 7 dlužník RM I 78 příjemce
zástavy ve sporu dvou mimonáchodských židů RM I 184
- Anna, manželka jeho původce sporu RM I 62
Lejsek Havel viz Tož Havel
Lejsek Jan viz Ježek Jan
Lejsek Jan viz Mrdlo Jan
Levinský Martin věřitel RM I 65, RM I 85
- Eva Matouška, manželka jeho původce sporu RM I 6
- Magdalena, manželka jeho, viz Nymburský Václav
Lew žid, jinak Král věřitel RM I 111, RM I 183, RM I 214 původce sporu RM I 124,
RM I 151 účastník hádky RM I 156
Lewl, žid jaroměřský pachatel urážky RM II 67
Lída děnka, děvečka paní Kapříkové z Lesonic útěk ze služby RM I 132
Lída židovka dlužník RM I 302
Linder Jakub ze Rtyně útočník RM II 75
Litomyšlský Václav viz Proksa Václav
Lívald Pavel ml. z Kladska neuvedeno RM I 173
Lof Jakub
- Martin, syn jeho neúmyslné zabití RM I 177
Ludmila kožešnice viz Roušnice Ludmila
Ludvík Kryštof, pekař zámecký dlužník RM I 198
Lucha Jiřík z České Skalice
- Anna, manželka jeho dlužník RM I 239
Lukášek Rtyňský Jan původce sporu RM I 5 útočník RM I 118 účastník rvačky RM I 238
rukojmí RM I 295
Lukeš Tobiáš, jinak Telecí pachatel krádeže RM I 66
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Macek Petr ze Šonova účastník hádky RM II 23
Macek Václav z Babího odpůrce sporu RM I 20 dlužník RM I 57, RM I 164
Majer Jiřík, jinak Smyslný odpůrce sporu RM II 60 původce sporu RM II 61
- Rozina, manželka jeho odpůrce sporu RM II 60 původce sporu RM II 61
Malý z Klenů
- Michala Jakub, syn jeho uvězněn, důvod neuveden RM I 88
Marek [Marků] Jan, švec dlužník RM I 162, RM I 203, RM I 217, RM I 222 vymahatel
synu nesplaceného dluhu RM I 200
- Pavel, syn jeho, švec věřitel RM I 200 odpůrce sporu RM I 287
- Anna, manželka jeho dlužník RM I 39
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Marek Jan, hrnčíř účastník hádky RM I 142
Marek [Marků] Pavel účastník hádky RM II 13
Marek [Marků] Václav, švec útočník RM I 252, RM I 289, RM II 52 odpůrce sporu
RM II 71 účastník rvačky RM II 72
Markrabě Adam odpůrce sporu RM I 31
- Anna, manželka jeho odpůrce sporu RM I 31
Maršík Adam z Chlistova vrah, smluvní strana RM I 270
Maršík Jiřík z Babího neuvedeno RM I 134
Maršík Matěj z Babího zastrašovaný RM I 254
Martin Jiřík z Babího účastník rvačky RM I 121
Maryško Šimon z Police
- Jakub, syn jeho odpůrce sporu RM II 56
Maryško Vavřinec svědek RM I 296
Mařák Pavel splátce dluhu za syna RM I 171
- Michal dlužník RM I 171
Matějíček Matěj
- Dorota, jeho dcera uvězněna, důvod neuveden RM I 70
Matějků Jiřík z Úpice, kuchmistr na zámku původce sporu RM II 60
Matějů Jíra z Velkého Poříčí
- Marek, syn jeho uvězněn pro páchání smilstva RM I 131
Matouš krejčí z Trubějova
- Maruše, manželka jeho účastník hádky RM I 110
Matoušů [Matouš] Jakub z Mezilesí, zeť zavražděného Jakuba Ryvoly smluvní strana
RM I 270
Matouška Eva viz Levinský Martin
Mejsnar Martin z Deštného zcizitel věci RM I 248
Mencl Martin z Debrného (patřící ke špitálu trutnovskému) odpůrce sporu RM I 283
Menšík Matěj odpůrce sporu RM I 58
Menšík Mikuláš
- Lidmila, manželka jeho věřitel RM I 226
Michala Jakub z Klenů uvězněn, důvod neuveden RM I 88
Michálek Michal viz Šturm Michal
Michalů Jiřík ze Suchovršic uvězněn pro útok na městské úředníky RM II 63
Michalů Matěj, jinak Kvirenc, z Nového Města nad Metují účastník rvačky RM II 5
Mikusa Tomáš uvězněn, důvod neuveden RM II 53
Mikšíček Martin, jinak Zelený, z Bělovsi původce sporu RM I 19
Mladotová Elena Anna, rozená Vlšonská prodejce RM I 232
Mojžíš žid
- Salomena, manželka jeho pachatek urážky RM I 128
Molka Jakub věřitel RM I 293 účastník rvačky RM II 45, RM II 46
Moráň Martin viz Krakovčík Martin
Moravec Pavel z Olešnice, vrchnostenský myslivec útočník RM I 193
Moravcová Anna z Kutné Hory původce sporu RM I 13
Morgebeser Daniel, truhlář účastník hádky RM I 156
Mrdílek Jan ze Zábrodí věřitel RM I 137
Mrdlo Jan, jinak Lejsek, z Velkého Poříčí, vrchnostenský myslivec útočník RM I 92
pachatel křivého nařčení RM I 166 dlužník RM I 170 věřitel RM I 220
Mrdlo Jan, nájemce masného krámu v Německé Čermné uvězněn pro krádež RM II 14
Mřeň Jan, jinak Němeček, z České Skalice původce sporu RM I 96 věřitel RM I 182
napadený RM I 291
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Němeček Jan viz Mřeň Jan
Nosek žid napadený RM I 148
Nováček Mikuláš z Dřevíče poškozený RM I 95
- Anna, manželka jeho poškozená RM I 95
Novák Matěj ze Zliče
- Martin, syn jeho věřitel RM I 201
Novotný Jiřík viz Úpický Jiřík
Novotný Martin z Ostopovic věřitel RM I 228
Nožičková [Nožička] Kateřina věřitel RM I 101
Nymburský [Vitinoveský] Václav dlužník RM I 186, RM I 212, RM I 261 útočník
RM I 271
- Magdalena, manželka jeho, vdova po Martinu Levinským odpůrce sporu RM I 224
původce sporu RM I 155 dlužník RM I 261
Nypl Fridrich, krčmář ze Slaného původce sporu RM I 38 věřitel RM I 150, RM I 164
Nývlt Urban ze Rtyně útočník RM I 196 účastník hádky RM I 211
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Ondřej uzdář odpůrce sporu RM I 9
Opička Tobiáš viz Vopička Tobiáš

P
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

394
395

Pamánek Jakub původce sporu RM I 83
Pamánek Pavel, jinak Roubal odpůrce sporu RM I 157 dlužník RM I 204, RM I 208
útočník RM I 207
Papež Václav z Malého Poříčí věřitel RM I 272
Patrna Matouš
- Anna, manželka jeho odpůrce sporu RM I 48, RM I 122
Pehliš Václav neuvedeno RM I 147
Pehliš Vavřinec, tkadlec, cechmistr dlužník RM I 18, RM I 218 odpůrce sporu RM I 188
rukojmí RM I 205
- Jan, syn jeho postřelený RM I 218
Pejper Jan, jinak Pokorný, mistr ševcovský útočník RM I 80 neuvedeno RM I 134,
RM I 135 pomluven RM I 138
Pekař Pavel ze Škvorce zběhnutí z panství RM I 136
- manželka jeho zběhnutí z panství RM I 136
Pekař Václav původce sporu RM I 71
Pekař Vendelín z Hořic
- Ondřej, syn jeho uvězněn pro krádeže RM I 280
Peldřimovský Samuel věřitel RM I 46 původce sporu RM I 53, RM I 54 dlužník, útěk z vězení
RM I 60 protest proti volbě prokurátora původce sporu RM I 76
Petr N., kožešnický tovaryš, cizinec dlužník RM I 246
Petrů Martin (†)
- Barbora, vdova pozůstalá poškozená RM I 250
Petřec Jakub dlužník RM I 137
Píč Petr, posel rychtářský, pohodný, nájemce rasovny v Novém Městě nad Metují
odpůrce sporu RM I 13 neuvedeno RM I 133 prodejce RM I 206 poškozený RM I 244 pachatel
urážky RM I 262
Pinkas Vavřinec
- Barbora, manželka jeho původce sporu RM I 165
Plachetský Jan pachatel krádeže RM I 95
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Platéš Jan
- manželka jeho odpůrce sporu RM I 5
Podolář Adam z Vysokova pachatel škody RM I 231
Pokorný Jan viz Pejper Jan
Poláček Martin napadený RM I 281
Polák Jakub, žid dlužník RM I 234
Polák Tobiáš [Poláků Dobiáš] věřitel RM I 72
Pořádek Račický Jan, správce školy v Číbuzi věřitel RM I 234
z Poříčí [blíže neurčeno] uvěznění dvou kuběn pro smilstvo RM I 126
Procházka Kryštof, bednář účastník hádky, útočník RM I 292
Procházka Valentýn dlužník RM I 21, RM I 22, RM I 28
Prokeš Jan viz Klament Jan
Prokůpek Havel, jinak Kochánek, ze Slatiny
- Jiřík, syn jeho uvěznění pro vniknutí do zámku RM I 158
Proksa Václav z Litomyšle neuvedeno RM I 123 účastník hádky RM I 143
Proksa Václav, jinak Vyskočil šiřitel pomluvy RM I 138
Prostředník Ondřej ze Spyty věřitel RM I 127
Protivec z Karlova Vilém, pán na Jesenici věřitel RM I 49 slovní napadení od poddané
RM I 116
Provázek Jindřich dlužník RM I 44 neuvedeno RM I 76
Provazník Jan dlužník RM I 185
Provazník Mikuláš
- Judita, manželka jeho napadená RM I 252
Průša Tobiáš, zámečník účastník hádky RM I 274
- Anna, manželka jeho pachatel urážky RM I 266 účastník hádky RM I 274
Průša Václav, zámečník z předměstí města Náchoda odpůrce sporu RM I 102
Přibýlek Jan ze Slatiny vězněn, důvod neuveden RM II 55
Příhoda Jakub viz Kubka Jakub
Příkopský Adam
- manželka jeho vězněn, důvod neuveden RM I 87, RM II 18
Ptáče Jan
- Salomena, manželka jeho zraněná RM I 251
Pytřinec [Pitřinec] Tobiáš, mlynář v mlýně Koderovském ve vsi Slané rukojmí RM I 82
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Rabín náchodský původce sporu RM I 20
Račický Jan viz Pořádek Jan
Radecký Ondřej odpůrce sporu RM I 129
Rak Jiřík účastník hádky RM II 23
Rejsl [Rejzl] Frýdlantský Jan dlužník RM I 260 odpůrce sporu RM I 264
z Roketníka [jména neuvedena] vězňové, důvod neuveden RM I 59
Rotas Jan
- Tobiáš, syn jeho zraněný RM I 176
Roubal Pavel viz Pamánek Pavel
Roušnice Ludmila, kožešnice z Trutnova odpůrce sporu RM I 96
Rozner[?]Abraham viz Abraham jirchář
Rozumberk Martin ze Šonova, kovář účastník hádky RM I 202
Rožmberk [Rožumberk] Václav, obecní sluha
- Jan, syn jeho uvězněn pro přestupky proti Božímu příkázání RM II 7
Rtyňský Jan viz Lukášek Jan
Rumpál Jan z Horního Bražce původce sporu RM I 24 zraněný RM I 139, RM I 141
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430
431
432
433
434
435
436
437
438
439

Růžek Jan ze Starého Města odpůrce sporu RM II 32
Růžek Tobiáš z Lipího odpůrce sporu RM I 255
Růžek Stanislav z Čermné
- Dorota, manželka jeho pohaněná RM I 128
Rýdle Jan, bratr Michala dlužník RM I 258
Rýdle [Rýdl] Kryštof z Vysokova původce sporu RM I 168 věřitel RM I 186, RM I 212
Rýdle Michal, bratr Jana rukojmí RM I 258
Ryšík Petr odpůrce sporu RM I 5
Ryvola Jakub z Chlistova zavražděný RM I 270
- Eva, vdova pozůstalá smluvní strana RM I 270
- Mikuláš, syn jeho smluvní strana RM I 270

Ř
440
441
442
443

Řadník Kašpar viz Ducháč Kašpar
Řeháček Jindřich, slanář původce sporu RM I 16
Řeháček Tobiáš účastník hádky RM I 160
Řehák Jakub, chalupník z Křižanova uvězněn, důvod neuveden RM I 286
Řehoř lazebník odpůrce sporu RM I 35

S
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

Samek Václav z Bělovsi účastník hádky RM II 27
Samson Václav, pohodný, mistr popravčí z Kutné Hory původce sporu RM I 13
- Anna, manželka jeho původce sporu RM I 13
Samuelů Pavel, starší obecní napadený RM II 52, RM II 63
Severínka Marta viz Boková Marta
Skára Vít neuvedeno RM I 120
- manželka jeho neuvedeno RM I 120
Sklenář Jíra z Bačetína rukojmí RM I 90
Sládková Mandalena původce sporu RM I 8
Sláma Jan útočník RM I 139
Sláma Jan z Bělovsi (†)
- Jan, syn jeho účastník rvačky RM II 35 účastník hádky RM II 38
Slánský Jan, řezník odpůrce sporu RM I 155
Slavík Jan zabitý RM I 177
Smrček Jiřík ze Suchého Dolu z panství Police uvězněn pro krádež RM II 11
Smyslný Jiřík viz Majer Jiřík
Sokol Tobiáš [Dobiáš] dlužník RM I 112
Souček Jan, jinak Ducháč, z Velkého Poříčí původce sporu RM I 98
Speizal Martin ze Starého Města účastník rvačky RM II 35
Staněk Václav z České Čermné kupec a současně prodejce koně RM II 65
Strnad Jiřík viz Danielů Václav
Svěcený Václav odpůrce sporu RM I 151
ze Svídnice [jméno neuvedeno] věřitel RM I 60
Svoboda Tobiáš [Dobiáš] dlužník RM I 247
Sýkora Jan z Police útočník RM I 174

Š
465
466

Šafrda Jan z Velkého Poříčí uprchlý vězeň RM II 19 uvězněn, důvod neuveden RM II 42
Šalomoun perníkář poškozený RM I 11
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467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

Šamša Václav původce sporu RM I 75, RM I 255, RM II 32, RM II 50 neuvedeno RM I 123
poškozený RM II 25
- Zuznana, manželka jeho odpůrce sporu RM I 163
Šeps Michal ze Zájezda uvězněn pro krádeže RM II 20
Šilhavý Václav z Libňatova původce sporu RM I 12
Šimonů Beneš z Broumova dlužník RM I 1
Šiška Jindřich původce sporu RM I 3 účastník rvačky RM I 4
Šlechta Jakub, zeť Jiříka Bryknara dlužník RM I 295
Šmíd Jiřík z Hodkovic dlužník RM I 140
Šmíd Michal z Jaroměře neuvedeno RM I 230
Šolc Adam, jinak Beran, z Domkova věřitel RM I 57 okradený RM I 105
Šolc Jakub z Broumova odpůrce sporu RM I 197
Špaček Jan ze Zbečníka účastník hádky RM I 110
- Anna, manželka jeho uvězněna, důvod neuveden RM I 29 účastník hádky RM I 110
Špáta z Freidenberka Jakub, vrchnostenský úředník, posléze hejtman a regent panství
Náchod věřitel RM I 52, RM I 233
- Dorota, manželka jeho věřitel RM I 303
Špáta Jan st. původce sporu RM I 35
- Michal, syn jeho neuvedeno RM I 123 odpůrce sporu RM I 223
Špeldová Kateřina z Police věřitel RM I 296
Špína Pavel původce sporu RM I 82 dlužník RM I 109 splátce dluhu za syna RM I 172
- Michal, syn jeho neuvedeno RM I 123 dlužník RM I 172
Špryncle Tobiáš odpůrce sporu RM I 7 původce sporu RM I 129
- Anna, manželka jeho odpůrce sporu RM I 75 původce sporu RM I 163 věřitel RM I 205
poškozená RM II 11
Špryner Adam, tovaryš zámečnický, pacholek Jiříka Cvrčka zpronevěřitel peněz RM I 103
Šrabánek Jan účastník hádky RM I 130
Šrůt Jan
- Dorota, manželka jeho pachatel urážky RM I 265
Šrůtek Ondřej z Červené Hory uvězněn pro dluhy vrchnostenských důchodů RM II 58
Štajner Kryštof z Javora vypovězený z města pro krádeže RM II 10
Štefek Michal původce sporu RM I 125 věřitel (†) RM I 159
Štěpánův Bartoloměj z Olešnice uvězněn pro krádeže RM II 3
Šturm Michal, jinak Michálek, z Pulic z panství Opočno uvězněn pro krádeže RM I 275
Štursa Jan z České Skalice věřitel RM I 221
Šťastný z Bubna a na svobodném dvoře ve Starém Městě Náchodě Albrecht kupec
nemovitosti RM I 232
Šubíř Jan původce sporu RM I 114
- Dorota, manželka jeho dlužník RM I 298
Šuldt Kryštof, voják hejtmana Čabelického útočník RM II 40
Švec Petr z Mezilesí původce sporu RM I 34
Švestka Matěj prokurátor RM I 76

T
504
505
506
507
508

Tejnor Michal účastník hádky RM I 130
Telecí Tobiáš viz Lukeš Tobiáš
Tieffensinnová Kristýna ze Žakše odpůrce sporu RM I 62
Toch Adam z Olešnice dlužník RM I 37
Tomášek Jan ze Žďárku pachatel urážky RM I 108
- Václav, syn jeho zraněný RM I 61
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509
510
511
512
513
514
515
516
517

Tourů Ondřej ze Svatoňovic (†)
- Barbora, dcera jeho uvězněna, důvod neuveden RM II 30
Tož Havel, jinak Lejsek, ze Svatoňovic neuvedeno RM I 146
Trautman Michal z Broumova původce sporu RM II 26
Trnka Jan, rychtář z Bohuslavic majitel ukradené klisny RM I 283
Trnka Štěpán odpůrce sporu RM I 83
Trynks [Trynx] Jiřík účastník rvačky RM II 17
Trynks [Trynx] Tobiáš věřitel RM I 199, RM I 219 dlužník RM I 229 pohaněný RM I 265
- Eva, manželka jeho pohaněná RM I 265
Tutiha [Tutěha] Jan účastník bitky, poraněný RM I 93 ukradení register RM I 237

U
Uhlíř Jan ze Starého Města poškozený RM I 231
Úpický Jiřík, jinak Novotný věřitel RM I 22
- Anna, manželka jeho věřitel RM I 79
Úpický Jiřík viz Keller Jiřík
521 Úpický Tobiáš napadený RM I 271
518
519
520

V
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

Vacek Václav Heřman, náchodský vrchnostenský důchodní písař poškozený RM I 210
Václav nožíř účastník hádky RM I 30
Valášek Václav původce sporu RM I 58
- dcera jeho zbitá RM II 16
Valentů Vavřinec viz Holinka Vavřinec
Vančura Jan ze Zábrodí, myslivec účastník hádky RM I 110
- Kateřina, manželka jeho účastník hádky RM I 110
Vančura Matěj z Jizbice útočník RM I 300
- Jan, syn jeho útočník RM I 300
Vančura Štěpán věřitel RM I 28
Vančura Štěpán z Dolní Radechové účastník rvačky RM I 121
Vašíček Jan z Bělovsi odpůrce sporu RM I 19
Vatrábek Havel viz Votroubek Havel
Vepřek Jiřík z Babího původce sporu RM I 77
Vepřek Jiřík z Náchoda odpůrce sporu RM I 98 napadený RM I 196, RM I 300
Vitinoveský Václav viz Nymburský Václav
Vlach žid původce sporu RM I 74
Vlček Matěj z Chlistova uvěznění pro vyhrožování RM II 2
Volár Jan původce sporu RM I 31
Alena [Alína], manželka jeho původce sporu RM I 31
Volhejn Marek, krčmář na Starém Městě původce sporu RM I 9 odpůrce sporu RM I 12
Volhejn Marek z Bražce odpůrce sporu RM I 63
Vopička Tobiáš [Opička Dobiáš] dlužník RM I 104, RM I 194
- manželka jeho dlužník RM I 104
Votroubek Havel [Vatrábek] nařčený RM I 15 dlužník RM I 23, RM I 200, RM I 201,
RM I 245 původce hádky RM I 91 odpůrce sporu RM I 168 útočník RM I 176
- Eva, manželka jeho původce hádky RM I 91 odpůrce sporu RM I 71
Votroubková Zuzana původce sporu RM I 297
Vrchovský Václav viz Horák Václav
Vydra Jan odpůrce sporu RM I 53, RM I 54 původce sporu RM I 55
Vyskočil David, švec, tovaryš vandrovní dlužník RM I 190, RM I 199
Vyskočil Václav viz Proksa Václav
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548

Vzteklík Jan, rychtář z Hronova
- děvečka u něho sloužící poškozená RM I 215

W
Weirichová Marta z Hrádku v Kladském hrabství dlužník RM II 64
Will Jan, mečíř z Trutnova účastník rvačky RM II 51
Winkler Martin z Hrádku v Kladském hrabství rukojmí RM II 64
Winkler Mikuláš věřitel RM II 78
Winter Matěj věřitel RM I 259, RM I 260, RM II 64 pohaněný RM I 266 původce sporu
RM II 56
554 Wittwer Gabriel z Hrádku v Kladském hrabství dlužník RM I 183
Wolf Jakub z Dolního Bražce
555 - Václav, syn jeho uvězněn pro napadení úředníka RM II 59
549
550
551
552
553

Z
556
557
558
559
560
561
562
563

Zachar Mikuláš, provazník účastník hádky RM I 274
- Juda [Judita], manželka jeho účastník hádky RM I 227, RM I 274
Záruba Jiřík ze Šilperka (dnes obec Štíty) věřitel RM I 229
Zběžinský Václav viz Hladký Václav
Zelda židovka odpůrce sporu RM I 47
Zindrma Martin uvězněn pro krádež RM I 253
Zoubek Matěj, jinak Křidýlka
- Václav, syn jeho původce sporu RM I 113
Zumer Jiřík odpůrce sporu RM I 26, RM I 115
Zvolenský Petr odpůrce sporu RM I 113

Ž
Žilík Petr v zastoupení své ženy RM I 292
- Mariam, manželka jeho účastník hádky, zraněná RM I 292
Žilíková Dora
566 - Kateřina, dcera její uvězněna pro krádež šatů RM I 215
564
565
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4. STATISTICKÉ ZHODNOCENÍ
4.1 Paleograficko-diplomatický rozbor
4.1.1 Datace
Tabulka č. 1, evidující četnost písemných záznamů rychtářských manuálů za jednotlivé
roky, zahrnuje všechny písemné vklady, aniž by rozlišovala, o jaký typ záznamu se jedná.
V této evidenci byl navíc zohledněn každý samostatně vyhotovený záznam, třebaže se mohlo
jednat o průběžné zápisy týkající se jedné dlouhodoběji řešené záležitosti. V případě, že písař
učinil pouze stručnou nedatovanou poznámku vztahující se k textu datovaného zápisu většího
rozsahu, byly tyto přípisky k textu za jednotlivé roky sečteny a připsány do příslušné kolonky
v kulatých závorkách. Samostatně stojí zápisy, které nebyly datovány vůbec, ovšem pokud
bylo možné dataci odvodit ze souvislostí, byla poznamenána v hranatých závorkách.
Při celkovém součtu zápisů bylo zjištěno, že do rychtářského manuálu datovaného do let
1603–1632 (RM I), jehož součástí je i vlepená kvitance z roku 1667, bylo učiněno 655 vkladů
a do rychtářského manuálu se zápisy z let 1626–1639 (RM II) 125 vkladů, celkem tedy
780 vkladů. Do celkového součtu zápisů byly započítány i tituly dílčích manuálů.
Tabulka č. 1: Četnost písemných záznamů dle jednotlivých let
Rok
RM I
RM II
Rok
RM I
RM II
Rok
RM I
RM I
20 (2)
10 (1)
4
1603
1616
1629
45
19 (8)
2
14
1604
1617
1630
17
15
(2)
19
(1)
1605
1618
1631
14
22 (6)
4 (2)
20
1606
1619
1632
46 (6)
10 (4)
11 (2)
1607
1620
1633
54 (11)
4
9 (1)
1608
1621
1634
46 (11)
2
19 (1)
1609
1622
1635
25 (10)
19 (1)
2 (1)
1610
1623
1636
12 (1)
14 (1)
2 (1)
1611
1624
1637
10 (2)
8 (1)
1612
1625
1638
35 (10)
2
1 (1)
1
1613
1626
1639
56 (14)
2
1
1614
1627
1667
11 (5)
1
1615
1628
Nedatované:
1 [1604], 1 [1608], 3 [1609], 1 [1611], 2 [1612], 1 [1613], 4 [1614], 1 [1615],
RM I 3 [1616], 1 [1617], 2 [1618], 4 [1619], 1 [1620], 1 [1623], 4 [1624], 1 [1625],
1 [1626], 2 [?]
RM II 2 [1631], 1 [1633], 2 [1634], 5 [1635], 2 [?]
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4.1.2 Vevázané písemnosti
Četnost výskytu vevázaných missivů
Písemnosti vevázané do rychtářských manuálů spadají do několika diplomatických
kategorií, které byly blíže popsány v podkapitole 2.2.3 Typologie zápisů. Tyto kategorie jsou
většinou zastoupeny pouze ojedinělou písemností, výjimkou jsou však missivy, které
se v manuálech vyskytují početněji. Tabulka č. 2 referuje o četnosti výskytu missivů
vevázaných do rychtářských manuálů dle jednotlivých let a zachycuje jejich rozdělení
dle jejich provenience. V případě missivů úředních osob navíc rozlišuje, zda vznikly
v úředních záležitostech, nebo v soukromém zájmu autora missivu. Vzniklo tak celkem šest
položek, jež byly v hlavičce tabulky z prostorových důvodů označeny římskými číslicemi,
a sice v tomto významu: I Missivy náchodských vrchnostenských úředníků, II Missivy
náchodských vrchnostenských úředníků v soukromých záležitostech, III Missivy ostatních
městských a vrchnostenských úředníků, IV Missivy ostatních městských a vrchnostenských
úředníků v soukromých záležitostech, V Missivy soukromých osob rychtáři a specielně byla
vyčleněna skupina VI evidující supliky.
Poměr písemně podaných a před právem ústně přednesených žalob, právních odpovědí
a průvodů
Žaloby, právní odpovědi a průvody dodané k rychtářskému právu v písemné podobě tvoří
druhou četnější skupinu do manuálů vevázaných písemností, které by bylo možné zařadit
do obecnější diplomatické kategorie písemnosti aktového charakteru. Avšak vzhledem
k tomu, že tyto dokumenty představují velmi zajímavou a specifickou formu právních
pramenů, byl jejich výskyt v rychtářských manuálech sledován nejen po linii jejich
písemného podání, ale zároveň byl podchycen i výskyt ústních podání přednesených
před právem rychtářským a do manuálů poznamenaných při právě zapisujícím písařem
(tabulka č. 3). V této souvislosti je však nutné upozornit na to, že způsob zachycení před
právem ústně přednesených žalob, právních odpovědí a průvodů závisel v mnoha případech
na schopnostech a stylu zapisujícího písaře, tudíž mnoho záznamů obsahuje pouze zkrácenou
verzi či pouhou informaci o těchto právních úkonech. Do tabulky ovšem byla zahrnuta pouze
ta ústní podání, jež vykazují specifickou formu těchto právních pramenů se všemi jejich
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formulemi. V případě nejasností u datace písemností byl připojen otazník v hranatých
závorkách.
Tabulka č. 2: Četnost výskytu vevázaných missivů

Rok
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
s.d.
Celkem

Typy missivů
I

II

III

IV

V

VI

3

2

1

1
4
3
3
3
1

1
3

1

1

1*
1

1
1

2

2
1

1
1+1[?]

1

1
1
21

2

1

1

1

9

4

6

* žaloba ve formě missivu
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3

Tabulka č. 3: Poměr písemně podaných a před právem ústně přednesených žalob,
právních odpovědí a průvodů
Žaloby

Rok

Ústní
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
Celkem

Odpovědi

písemné

ústní

3

1
1

1
3
3
1

4
1
5
4

písemné

2

Průvody
Svědomí
ústní písemné
4
2

Převedení
ústní písemné
2
1

1
1
2
1

1
3

1

1
2

1

2

1**

1*
3
4
2
2
1

3

2

1

2

5

1
3
1

1[?]
1
1+1[?]

1
1

1

1***

1

1

1

2
1+1***

20

24

8

9

* odvolání proti stannému právu
** žaloba ve formě missivu
*** stavuňk
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21

5

10

4

4.1.3 Písaři
Na základě analýzy rukopisů objevujících se v rychtářských manuálech bylo stanoveno
několik kategorií písařů podílejících se na zapisování do těchto městských knih. Předně se
jedná o písaře radní, dále se v manuálech vyskytují rukopisy samotných rychtářů
a pomocných písařů, samostatnou kategorii také vytvořili písaři, které se nepodařilo
identifikovat a zůstali tudíž anonymními. Výskyt rukopisů těchto osob je v manuálech
častější. Jednorázově, tedy až na některé výjimky, se v manuálech objevují rukopisy
soukromých písařů poskytujících své služby veřejnosti za úplatu a příslušníků náchodské
partikulární školy, výjimečné bývají rovněž rukopisy vevázaných missivů.
Údaje následujících několika tabulek číselně vyjadřují podíl jednotlivých písařských rukou
při zapisování do manuálů v jednotlivých letech. Do tabulek byli přirozeně zařazeni pouze ti
písaři, jejichž rukopis se v manuálech vyskytuje častěji. Tabulka č. 4 eviduje vklady učiněné
radními písaři, tabulka č. 5 obsahuje údaje o míře zapisování rychtářů a pomocných písařů,
v tabulce č. 6 jsou shrnuty číselné údaje o zápisech učiněných anonymními písaři. Poslední
tabulka č. 7 předkládá přehled četnějšího výskytu rukopisů soukromých písařů označených
jako RM I SP 1, RM I SP 2 a RM I SP 6 a náchodských vrchnostenských úředníků Martina
Petrů a Jakuba Špáty. Podobně jako v případě zjišťování četnosti výskytu záznamů
za jednotlivé roky je i v těchto tabulkách rozlišen rozsah učiněných vkladů. V případě, že
písař učinil pouze stručnou poznámku k textu zápisu většího rozsahu, byly jeho přípisky
k textu za jednotlivé roky sečteny a připsány do příslušné kolonky v kulatých závorkách.
Do celkového součtu učiněných zápisů byly rovněž započítány tituly dílčích manuálů, avšak
vzhledem k jejich nepatrnému rozsahu pouze jako přípisky k textu.
Závěrem této evidence je připojen souhrnný přehled všech písařů, jejichž rukopis se
vyskytuje v rychtářských manuálech, s uvedením celkového počtu jím učiněných vkladů,
popřípadě jím stylizovaných missivů. Podíl jednotlivých písařských rukou na vyhotovených
písemných záznamech rychtářských manuálů je pro názornost vyjádřen i procentuelně, a to
i v dílčích součtech dle jednotlivých kategorií písařů. Procentuelní vyjádření podílu
na učiněných vkladech je navíc vzhledem k nesrovnatelnosti rozsahu jednotlivých záznamů
konfrontováno s procentuelním stanovením podílu písařů na počtu popsaných folií manuálů.
Určení podílu písařů na počtu popsaných folií manuálů je však pouze ilustrativní, jelikož
při těchto výpočtech nebylo možné vycházet z exaktních hodnot. V této souvislosti je nutné
ještě upozornit, že písemné záznamy učiněné radními písaři, pomocnými písaři či rychtáři
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v pozici soukromých písařů nebyly pro svoji nahodilost v celkových propočtech
zohledňovány.
Tabulka č. 4: Četnost výskytu rukopisů radních písařů
Písař
Rok
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
s.d.
Celkem

Severin Bok

Lukáš Šadimský
ze Šadimi

Václav
Nymburský

Jiřík Paschal
Úpický

2
16
5
13 (1)

8
16 (2)
24 (7)
23 (10)
18 (10)
8 (1)
8 (1)
4
1
2 (1)
6 (1)
2 (2)
1 (1)
7
6 (3)
3
2
3 (1)

1

2
1
2
1
6
11 (1)
2 (1)
2 (1)
2
1
4
4

2

1
37 (1)

1
145 (40)

1 (1)
40 (4)
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4
16 (1)
18 (2)
8 (3)
5 (2)
14 (3)
2

(1)
67 (12)

Tabulka č. 5: Četnost výskytu rukopisů rychtářů a pomocných písařů
Písař
Rok
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
s.d.
Celkem

Václav
Klanka

Václav
Horák
Vrchovský

Tobiáš
Úpický

1
1[?]

Michal
Štefek

Matěj
Švestka

1 (3)
24 (3)
2 (1)

3
2

27 (7)

6

30 (10)
53 (15)
7 (4)
1

2
17 (6)
12 (1)
15 (5)
3 (1)
1

1

1
4
1

1
1

1
1

2

(2)
96 (31)

(4)
53 (17)

(1)
8
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Tabulka č. 6: Četnost výskytu rukopisů anonymních písařů
Písař
Rok
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
s.d.
Celkem

RM I PP 1
(Jan Šiška)
17 (2)
29
11
4
4

Písař
Rok
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
s.d.
Celkem

RM II PP 1
(M. Jedlička)

RM I PP 2
(Václav Průša)

RM I PP 3

RM I PP 4

RM I PP 5

1
3 (1)
1 (3)
1 (1)
(1)

7
4+1[?]

65 (2)

1
13

(2)
(3)

1

5 (5)

RM II PP 2

RM II PP 3

RM II PP 4

RM II PP 5

1
1
1
1

2

1
2
1
2 (1)

2

1

3
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4 (1)

(1)
2 (1)

Tabulka č. 7: Četnost výskytu rukopisů soukromých písařů a náchodských
vrchnostenských úředníků
Písař
Rok
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
s.d.
Celkem

RM I SP 1

RM I SP 2

RM I SP 6

Martin Petrů

2

1
1
1
2

Jakub
Špáta

1
1
5
5
1

3
1

1

1

4
2
2
1
1

1[?]
1[?]

1
2
1
1+1[?]

10

11

2
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5

1
1
18

Podíl jednotlivých písařů na učiněných vkladech do rychtářských manuálů
Počet
učiněných
vkladů

Poř.č. Písař

Podíl písaře v % *
dle počtu
dle rozsahu
vkladů
zápisů

1
2
3
4

Radní písaři
Severin Bok
Lukáš Šadimský ze Šadimi
Václav Nymburský
Jiřík Paschal Úpický

346
38
185
44
79

44, 34 %
4, 87
23, 71
5, 64
10, 12

53, 60 %
8, 80
28, 26
8, 43
8, 11

5
6
7
8
9

Rychtáři, pomocní písaři
Václav Klanka
Václav Horák Vrchovský
Tobiáš Úpický**
Michal Štefek
Matěj Švestka

244
127
70
8
34
5

31, 26 %
16, 28
8, 97
1, 02
4, 35
0, 64

24, 20 %
11, 55
6, 89
1, 74
2, 96
1, 06

Anonymní písaři
RM I PP 1 (Jan Šiška)
RM I PP 2 (Václav Průša)
RM I PP 3
RM I PP 4
RM I PP 5
RM II PP 1 (Martin Jedlička)
RM II PP 2
RM II PP 3
RM II PP 4
RM II PP 5
Soukromí písaři, učitelé a žáci
náchodské partikulární školy
Jiřík Spherinus Pardubský
Ondřej Martinec z České Skalice
Matěj Souček z Hlinska
RM I SP 1
RM I SP 2
RM I SP 3
RM I SP 4
RM I SP 5
RM I SP 6

108
67
13
3
1
10
2
1
3
5
3

13, 79 %
8, 58
1, 66
0, 38
0, 12
1, 28
0, 25
0, 12
0, 38
0, 64
0, 38

7, 58 %
4, 24
1, 37
0, 05
0, 21
0, 63
0, 15
0, 10
0, 31
0, 31
0, 21

34

4, 26 %

6, 52 %

1
1
1
10
11
1
1
1
2

0, 12
0, 12
0, 12
1, 28
1, 41
0, 12
0, 12
0, 12
0, 25

0, 21
0, 05
0, 21
1, 64
1, 90
0, 10
0, 21
0, 10
0, 53

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

* Procentuelní hodnoty uváděné na dvě desetinná čísla nebyly zaokrouhlovány, aby v součtu nepřevýšily
hodnotu 100%
** V případě rychtáře Tobiáše Úpického je třeba upozornit na to, že četnost výskytu zápisů vykazujících jeho
rukopis v rychtářských manuálech je tak nízká proto, že podstatná část jím vyhotovených vkladů do manuálů
nebyla vůbec vevázána. Dílčí manuál z let 1624–1625, jehož zápisy byly všechny psány rukou rychtáře Tobiáše
Úpického, byl zařazen mezi předmagistrátní aktový materiál náchodského městského archivu. (SOkA Náchod,
AM Náchod, PM Náchod III, B. Soudní věci, 2. Civilní sporné, Právní manuály pro různé spory – pozůstalosti,
majetek, dluhy, 1599–1625, inv.č. 1493, kt.č. 24.) Tento dílčí manuál v rozsahu 20 folií obsahuje řádově
30 vkladů
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Počet
učiněných
vkladů
1
1
1
1
1

Poř.č. Písař

Podíl písaře v % *
dle počtu
dle rozsahu
vkladů
zápisů
0, 12
0, 21
0, 12
0, 42
0, 12
0, 31
0, 12
0, 42
0, 12
0, 21

29
30
31
32
33

RM I SP 7
RM I SP 8
RM I SP 9
RM I SP 10
RM II SP 1

34
35

Náchodští vrchnostenští úředníci
Jakub Špáta z Freidenberka
Martin Petrů

23
18
5

2, 94 %
2, 30
0, 64

2, 69 %
2, 38
0, 31

Ostatní úředníci
Jiřík Kvek z Dobré Mysli
Jan Šárek z Kolína
Jan Bílinský z Nového Města nad Metují
Václav Linhart z Nového Města
nad Metují
Jiřík Bejspocher z Borotic z panství Skály
Ondřej Číhal Krhovský z Rosic
Jiřík Glaser (či Glezer) z panství Homole
Gregora Grofa z Ehrenfeldu z Nového
Města nad Metují
J. Ryška[?] z Nového Města nad Metují
Andreas Bitroff z panství Police
Jiřík Dejl z Nového Města nad Metují
Anonymní písař městské kanceláře Police

15
1
1
3

1, 83 %
0, 12
0, 12
0, 38

3, 66 %
0, 26
0, 26
0, 58

1

0, 12

0, 26

1
1
1

0, 12
0, 12
0, 12

0, 26
0, 26
0, 31

1

0, 12

0, 21

1
1
1
2

0, 12
0, 12
0, 12
0, 25

0, 21
0, 42
0, 21
0, 42

Soukromé osoby
Jakub Bernart Břežanský
Vilém Protivec z Karlova, pán na Jesenici
Dorota Šubířka z Náchoda
David Hieberr z Kasselu
Jonáš Houk z Německé Čermné
Jiřík Nachwicht z Německé Čermné
Vavřinec Holík z Náchoda
Adam Bernard Hrodek z Nového Města
nad Metují
Elena Anna Mladotová, rozená Vlšonská

10
1
1
1
1
1
1
2

1, 21 %
0, 12
0, 12
0, 12
0, 12
0, 12
0, 12
0, 25

1, 61 %
0, 10
0, 15
0, 21
0, 21
0, 21
0, 10
0, 37

1

0, 12

0, 21

1

0, 12

0, 05

Celkem

780

99, 63 %

99, 86 %

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

* Procentuelní hodnoty uváděné na dvě desetinná čísla nebyly zaokrouhlovány, aby v součtu nepřevýšily
hodnotu 100%
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4.2 Věcný obsah zápisů
4.2.1 Statistika přestupků, sporů, smluv a výkonu rozsudků
konšelského soudu a nařízení vrchnosti
V rámci analýzy věcného obsahu zápisů rychtářských manuálů byly záležitosti řešené před
právem rychtářským a stejně tak záznamy případů souvisejících s výkonem rozsudků
konšelského soudu a nařízení vrchnosti tématicky rozčleněny do několika kategorií, které se
staly výchozím hlediskem pro následující statistické zhodnocení věcného obsahu
rychtářských manuálů. V první fázi tohoto vyhodnocení byla sestavena tabulka (tabulka č. 8)
obsahující souhrnné údaje o věcném obsahu záznamů rychtářských manuálů za jednotlivé
roky. K údajům o počtu civilních řízeních zahájených v jednotlivých letech byly připojeny
také informace o jejich výsledcích, pokud tedy byly do manuálu zaznamenány. Jestliže
se řízení protáhlo na delší dobu, která mohla přesáhnout i délku jednoho roku, byl výsledek
řízení před právem rychtářským pro přehlednost a názornost poznamenán do příslušné
kolonky k roku zahájení řízení. V případě evidence omilostnění pachatelů těžkých zločinů
jsou poznamenány také jim uložené podmíněné či náhradní tresty.
Obsah tabulky č. 8 může být nápadný zjevným nepoměrem počtu zahájených a vyřešených
či nedořešených záležitostí. Tento nerovnocenný stav údajů pramení ze skutečnosti, že
rozsouzení jedné záležitosti mohlo být kumulativní. Kumulativní rozsudek je často patrný
především u poškození majetku, krádeží či ublížení na zdraví,1 kdy mohla být uzavřena
přátelská smlouva (v některých případech došlo dokonce k uvěznění pachatele) a současně
byla nařízena finanční náhrada spáchané škody, popřípadě úhrada bolestného a léčebného.
Také stavuňky bývaly často řešeny uvězněním dlužníka, který po propuštění z vězení byl
povinen dluh buď sám, nebo skrze svého rukojmího splatit. V takových případech bylo
v tabulce evidováno jak osvobození dlužníka, tak následné splacení dluhu. Poznamenání
splacení dluhu však v těchto zápisech často chybí, jelikož vzhledem k nesolventnosti dlužníků
bývaly uzavírány smlouvy na dlouhodobé splátky, které již většinou do manuálu zanášeny
nebyly. Do rychtářských manuálů byly zaznamenány také některé vážnější prohřešky, jež
spadaly do hrdelní jurisdikce (smilstvo, krádeže, násilné činy, napadení úředníka, vniknutí
do domu apod.). Vlastní inkviziční proces byl zaznamenán zřejmě do smolných knih,
rychtářské manuály evidovaly pouze omilostnění delikventů na základě rozhodnutí
vrchnostenského úředníka. V takových případech býval trest smrti změněn na pouhý
1

Ublížení na zdraví, zbití, poranění či zmrzačení bylo považováno za spory soukromoprávní, takže vznikaly
zásadně na základě iniciativy poškozeného, přičemž hlavním účelem řízení bylo rozhodnout o nároku na náhradu
škody způsobené poraněním. (K. Malý, Dějiny, s. 124.)
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podmíněný trest smrti, který mohl být provázen náhradním trestem v podobě vypovězení
z města či z panství, zákazu přiblížení se k osobě, ztrátou vysvědčení zachovalosti atd.
Podmíněný trest smrti mohl být pro výstrahu přisouzen i pachateli odsouzenému původně
pouze k uvěznění, který byl na základě jemu udělené milosti z vězení propuštěn.
V druhé fázi statistického zhodnocení věcného obsahu rychtářských manuálů byla
sestavena statistika přestupků, sporů, smluv a výkonu rozsudků konšelského soudu či nařízení
vrchnosti za celé sledované období (tabulka č. 9). Současně bylo připojeno i procentuelní
vyjádření zastoupení jednotlivých věcných kategorií v obou manuálech s poznamenáním,
do které kompetence rychtáře spadaly, a rovněž byl zaznamenán rok jejich nejčastějšího
výskytu. Vyšší hodnota celkového součtu položek tohoto přehledu, přesahující součet všech
položek evidovaných v rámci přehledu věcného obsahu rychtářských manuálů v kapitole č. 3,
byla zapříčiněna možností řešení většího počtu přestupků či závažnějších deliktů v rámci
jednoto řízení. Věcné kategorie a stejně tak i výsledky řízení či výkonu rozsudku a nařízení
byly v tabulkách z prostorového důvodu vyznačeny pomocí zkratek, jež jsou rozepsány
v připojených vysvětlivkách.
Třetí fáze statistického zhodnocení věcného obsahu rychtářských manuálů předkládá
souhrnný přehled výsledků civilních i trestních řízení, které byly rozděleny dle hlediska jejich
příslušnosti do rychtářovy jurisdikce či do jeho kompetencí z pozice výkonného orgánu
konšelského soudu a nařízení vrchnosti. Tabulka č. 10 tedy obsahuje číselné a procentuelní
vyhodnocení výsledků akuzačních řízení ve sporných a přestupkových záležitostech, vyčísluje
záležitosti vyřešené mimosoudním smírčím urovnáním či výskyt záznamů majetkoprávních
záležitostí nesporných. Zvlášť byla vyčleněna ta část rozsudků, jež byla s kompetencemi
rychtáře spojena pouze v jeho pozici výkonného orgánu rozsudků konšelského soudu
a nařízení vrchnosti.
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Vysvětlivky zkratek použitých v tabulce č. 8 a 9
Typ přestupku, sporu, smlouvy
D
DpCM
DpSM
DpM
NSO
PpMA
PpP
PpVA
UnZ
Us

dluhy
delikty proti církevnímu majetku
delikty proti soukromému majetku
delikty proti mravnosti
narušování soužití v obci
přestupky proti městské administrativě
přestupky proti panstvu
přestupky proti náchodské vrchnosti a její administrativě
ublížení na zdraví
usmrcení

Výsledky řízení před právem rychtářským, výkon
rozsudků konšelského soudu či nařízení vrchnosti
A
D
N
Ne
NP
Odš
PrZ
PS
PT
PTS
PTSaZM
PzV
SD
SoV
TS
UoP
Uv
VM
VP
VZ
ZP

apelace
dictum
nález
nezaznamenáno
nucené práce
odškodnění
propadení zástavy
přátelská smlouva
podmíněný trest vězení
podmíněný trest smrti
podmíněný trest smrti a ztráty majetku
propuštění z vězení
splacení dluhu
smlouva o vraždu
trest smrti
upuštění od práva
uvěznění
vypovězení z města
vypovězení z panství
ztráta vysvědčení zachovalosti
zákaz přiblížení se k osobě
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Tabulka č. 8: Statistika přestupků, sporů, smluv a výkonu rozsudků konšelského soudu
či nařízení vrchnosti za jednotlivé roky
Typ sporu / smlouvy /
přestupku
1603
D
smlouvy
splacení dluhu
DpSM
spory o majetek
krádeže
pych
škody
podvody
NSO
křivé nařčení
rvačky
urážky na cti
1604
D
spory
smlouvy
stavuňk
DpSM
spory o majetek
NSO
křivé nařčení
urážky na cti
rvačky
slovní potyčky
fyzické napadení
pomluvy
Neuvedeno
1605
D
spory
smlouvy
splacení dluhu
DpSM
Pych
NSO
rvačky
Neuvedeno

Počet
za rok

Výsledek řízení / Výkon rozsudku, nařízení
PS

1
1

SD

Ne

1

4
1
1
1
1

4
1
1
1
1

2
1
3

2
1
1

2
PS

5
3
1

D

1

N

SD

1

1

UoP

PzV

Ne
3
1

1

1

2
2
1
1
1
1
4

2

2
2
1

1
1
1
1

1

1
1

1
3
N

A

1

1

PzV

UoP

Ne
1
1

1

1

1
3

1
2
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1

1

Typ sporu / smlouvy /
přestupku
1606
D
smlouvy
stavuňk
Us
v roztržce
1607
D
spory
smlouvy
stavuňk
splacení dluhu
DpSM
krádeže
škody
NSO
křivé nařčení
urážky na cti
fyzické napadení
Neuvedeno
1608
D
spory
smlouvy
stavuňk
DpSM
krádeže
NSO
urážky na cti
slovní potyčky
fyzické napadení
UnZ
vážné
lehké
PpMA
útěk z vězení
Neuvedeno
1609
D
spory
smlouvy
stavuňk
splacení dluhu

Počet
za rok

Výsledek řízení / Výkon rozsudku, nařízení
PzV

Uv

1
2

1

1

1

1

D

PzV

3
2
2
4

UoP

1

SD

1
2

6
5
4

Ne
2

1
2

1
1
1
1
3
3

UoP

1
2
1
1

1

1

2

PS

Odš

3

1

1
2

PzV

SD

PrZ

UoP

Ne

1

2
1
2

1

1

1

2

2

1

1
2
2

1
2
2

2
1

2
1

2

2 PTS

1
1

1
1

1
1
PS

4
1
1
1

Odš

D

PzV

1
1
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SD

UoP

Ne

1

2
1
1

Typ sporu / smlouvy /
přestupku

Počet
za rok

Výsledek řízení / Výkon rozsudku, nařízení
PS

DpSM
spory o majetek
krádeže
zpronevěra
škody
NSO
křivé nařčení
urážky na cti
rvačky
fyzické napadení
UnZ
vážné
PpP
urážky na cti
Neuvedeno
1610
D
spory
smlouvy
stavuňk
DpSM
škody
NSO
pomluvy
fyzické napadení
UnZ
lehké
PpP
zběhnutí ze služby
PpVA
zběhnutí poddaného
DpM
smilstvo
Neuvedeno
1611
D
stavuňk
DpSM
krádeže
NSO
fyzické napadení
Neuvedeno

1
1
1
2

Odš

D

PzV

Ne

1
1
2

3
1

1

1

1
1

1
1

1
6

1
4
PS

PvZ

VP

1
3
1

SD

2
UoP

Ne
1

2
1

1

1
2
1

2

2

1

1

1

1

2
3

2

1
3

PzV
2

1

1

1 PT

2
3

UoP

1

1
3
1
2

2
1

SD

VM

SD

Ne

1
1
2
1

2
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1

Typ sporu / smlouvy /
přestupku
1612
D
spory
DpSM
škody
NSO
slovní potyčky
fyzické napadení
1613
D
spory
smlouvy
stavuňk
splacení dluhu
DpSM
spory o majetek
krádeže
Škody
NSO
křivé nařčení
slovní potyčky
fyzické napadení
PpVA
neoprávněné vniknutí
do zámku
dlužné důchody
1614
D
spory
smlouvy
stavuňk
splacení dluhu
DpSM
krádeže
NSO
rvačky
slovní potyčky
fyzické napadení
UnZ
lehké
US
neúmyslné
PpVA
dlužné důchody
Kupní smlouvy

Počet
za rok

Výsledek řízení / Výkon rozsudku, nařízení
PS

Odš

PzV

1

1

1

1

1
1

1
PS

6
1
1
7

2

1
2
1

1

1
4
1

Ne

1

1

1

Odš

D+N
N

PzV

SD

1

UoP

Ne

1

3

1

1
3

4
D

1
1 PTS

1

1

1

1
1

4
1

1

1

1

1

1 PT
PS

6
5
4
11

VP

Odš

2

D

A

1

1

1

PzV

ZP

SD

Ne

2
2

3

3 PT
2

5

3

4
6

2+1 PTS

1
1
2

1
1

4

2

2

1

1

1

2

1

1

2
2

2PT
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Typ sporu / smlouvy /
přestupku
Neuvedeno
1615
D
spory
smlouvy
splacení dluhu
DpSM
krádeže
NSO
slovní potyčky
Neuvedeno
1616
D
spory
splacení dluhu
DpSM
škody
1617
D
spory
stavuňk
DpSM
spory o majetek
krádeže
škody
1618
D
spory
smlouvy
stavuňk
DpSM
škody
NSO
rvačky
slovní potyčky
Odměna
1619
D
spory
smlouvy
stavuňk
DpSM
krádeže

Počet
za rok
2

3
1
2

Výsledek řízení / Výkon rozsudku, nařízení
PS
1

Odš

D

A

PzV
1

PS

PzV

SD

UoP

Ne

2

2

1
1
1

1
1
1
D

2
1

1

1

1

3
1
1
1
1

1

SD

Ne
1

1

PS

D

A

1

2

1

PzV

SD

1

1

Uv

SD

1
1
1
PS

1
1
2

1

1

1

1
1
1

1
1

Odš

1
1

1

PS
1
1
2

1

2

1

PzV

1

1

PzV

SD

1

D

Ne

1
2
1 PT
228

2

ZP
1PTS

SD

Ne

Typ sporu / smlouvy /
přestupku
NSO
fyzické napadení
vyhrožování
PpP
Nekonkretizováno
1620
D
spory
smlouvy
NSO
urážky na cti
slovní potyčky
Neuvedeno
1621
D
stavuňk
DpSM
krádeže
škody
NSO
fyzické napadení
vyhrožování
1622
D
stavuňk
Us
vraždy
1623
D
spory
DpSM
spory o majetek
krádeže
NSO
slovní potyčky
fyzické napadení
PpVA
krádeže
1624
D
spory
splacení dluhu

Počet
za rok

3
1

Výsledek řízení / Výkon rozsudku, nařízení
PS

D

1

2

PzV

SD

1 PTS

1

1 PT
PS

D

2
1

1

1

3
1
1

3
1

PzV

SD
1
1

1
PS

PzV

Ne

1

1 PT

1

1
1

1 PTS
1

1

Odš

1

1
1

1
1
PzV

1

SoV

Odš

1

1
PS
1

1

1
1

1

3
2

3

Ne
1

1

1

D

PzV

TS

Ne

1 PTS
2

1
2

1

1 PT
PS

2
2

Ne

Odš

D

PzV

TS

VP

Ne

2
2
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Typ sporu / smlouvy /
přestupku

Počet
za rok

Výsledek řízení / Výkon rozsudku, nařízení
PS

DpSM
spory o majetek
krádeže
škody
NSO
slovní potyčky
fyzické napadení
UnZ
lehké
Neuvedeno
1625
D
spory
stavuňk
splacení dluhu
DpSM
pych
1626
NSO
fyzické napadení
vyhrožování
PpVA
neoprávněná myslivost
1627
DpSM
krádeže
NSO
vyhrožování
1628
Us
v roztržce
1629
DpSM
krádeže
NSO
urážky na cti
slovní potyčky
rvačky
Neuvedeno

1
1
1

1

1+1[?]
1

2
1

Odš

D

1
1
Ne

1
1
1

1
1
1

1

1
PzV

1
1

TS

VP

1 PTS
1 PTS

1
1

1PTSaZM
PzV

1

1

1

1 PTS
PzV

1

TS

VP

1 PTS

1

1

1
1

1

PzV

1
PS

Odš

1

1

1

2
1
1
1

2
1
1

TS

1 PTS
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Ne

Typ sporu / smlouvy /
přestupku
1630
D
smlouvy
splacení dluhu
DpSM
krádeže
vniknutí do domu
škody
NSO
slovní potyčky
rvačky
fyzické napadení
PpMA
útěk z vězení
Přeložení jarmarku
Neuvedeno
1631
DpSM
spory o majetek
krádeže
pych
NSO
slovní potyčky
rvačky
PpMA
útěk z vězení
zanedbání povinností
DpM
smilstvo
Kupní smlouvy
Neuvedeno
1632
D
spory
stavuňk
splacení dluhu
DpSM
spory o majetek
škody
NSO
slovní potyčky
rvačky
UnZ
lehké

Počet
za rok

Výsledek řízení / Výkon rozsudku, nařízení
PS

D

PzV

TS

VP

VM

VZ

1
1

1

2
2
1
1
1
1

Ne

2
3

2 PTS
2 PTS

1
1

1

UoP

Ne

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1 PTS
1
PS

1
4
1

1

4
1

4
1

PzV

TS

VP

Ne

4 PTS
1

1
1

1
1PTSaZM

1
1
1

1

1

1
PS

Odš

2
1
1

PzV

1

1
2

1

2
1

2
1

2

2

1

2
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VP

TS

1
1

Typ sporu / smlouvy /
přestupku

Počet
za rok

Výsledek řízení / Výkon rozsudku, nařízení
PS

PpVA
nepovolený sňatek
DpM
smilstvo
Neuvedeno
1633
D
stavuňk
DpSM
krádeže
NSO
křivé nařčení
urážky na cti
fyzické napadení
PpVA
dlužné důchody
PpMA
napadení úředníka
1634
D
spory
DpCM
vykradení kostela
NSO
urážky na cti
rvačky
slovní potyčky
pomluvy
Neuvedeno
1635
DpSM
spory o majetek
NSO
urážky na cti
rvačky
slovní potyčky
fyzické napadení
udavačství
PpMA
napadení úředníka
urážky úředníka
vzepření se rozsudku

Odš

PzV

1

1

1
2

1 PTS
D

1

1
1
1
1

UoP

PzV

Ne

1
NP

TS

1

1
SD

Ne

1

1
1
1
1

1

1 PTS

1

1

1 PTS
PS

PzV

1

Ne
1

1
1
3
1
1
2

TS

1 PTS
PS

1

VP

1 PTS
1
3
1
1
2
PS

Odš

PzV

TS

1

Ne
1

1
4
1
3
1

1
4
1
2

2
3
1

1
2

1
1
1
1

2 PTS
1 PTS
1
2

1 PTS
1 PTS
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Typ sporu / smlouvy /
přestupku

Počet
za rok

Výsledek řízení / Výkon rozsudku, nařízení
PS

Kupní smlouvy
Neuvedeno
1636
Neuvedeno
1637
D
spory

Odš

1
1+1[?]
2

PzV

TS

1+1[?]
PzV
1+1 PTS
PS

Ne

2

1

1

1639
Neuvedeno

1

PzV
1

1667
Prodej nemovitosti*

1

s.d.
PzV Ne
1
1
Neuvedeno
Spor o lov ryb v řece
1[?]
Metuji*
* vloženo do knihy omylem, v kompetenci konšelského soudu
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Ne

Tabulka č. 9: Statistika přestupků, sporů, smluv a výkonu rozsudků konšelského soudu
či nařízení vrchnosti za celé sledované odbobí
Typ sporu / smlouvy /
přestupku
D
spory
smlouvy
stavuňk
splacení dluhu
DpCM
vykradení kostela
DpSM
spory o majetek
krádeže
vniknutí do domu
škody
pych

Celkový Vyjádřeno
počet
v %*
143
35, 20 %
53
13, 05
29
7, 14
28
6, 89
33
8, 12
1
0, 24 %
1
0, 24
63
15, 48 %
14
3, 44
26
6, 40
2
0, 49
15
3, 69
4
0, 98

Kompetence
rychtáře**

Nejčastěji
v letech

SaPP
SaPP
VO
SaPP

1613, 1614
1608, 1614
1608
1614

VO

1634

SaPP
SaPP, VO
VO
SaPP
SaPP
SaPP
SaPP

1603
1630, 1631
1630
1609, 1632
1603, 1605,
1625, 1631
1609
1603

VO

1610

SaPP
SaPP

zpronevěra
podvody
DpM
smilstvo
NSO
křivé nařčení

1
1
4
4
107
8

0, 24
0, 24
0, 98 %
0, 98
26, 32 %
1, 97

urážky na cti

18

4, 43

slovní potyčky
pomluvy
rvačky

27
4
17

6, 65
0, 98
4, 18

fyzické napadení

28

6, 89

vyhrožování

4

0, 98

VO

udavačství
Us
vraždy
v roztržce
neúmyslné
UnZ
vážné
lehké

1
4
1
2
1
13
3
10

0, 24
0, 97 %
0, 24
0, 49
0, 24
3, 19 %
0, 73
2, 46

VO

1603, 1604
1603, 1609,
1620
1613, 1631
1610
1635
1607, 1619,
1635
1619, 1621,
1626, 1627
1635

SaPP
VO
VO

1622
1606, 1628
1614

SaPP
SaPP

1608
1614

SaPP
SaPP
SaPP
SaPP

* Procentuelní hodnoty uváděné na dvě desetinná čísla nebyly zaokrouhlovány, aby v součtu nepřevýšily
hodnotu 100%
** SaPP – soudní a policejní pravomoc; VO – výkonný orgán rozsudků konšelského soudu a nařízení vrchnosti
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Typ sporu / smlouvy /
přestupku
PpMA
napadení úředníka
urážky úředníka
vzepření se rozsudku
zanedbání povinností

Celkový Vyjádřeno
počet
v %*
11
2, 67 %
3
0, 73
3
0, 73
1
0, 24
1
0, 24

útěk z vězení

3

0, 73

PpVA
dlužné důchody
krádeže
neoprávněné vniknutí do zámku
neoprávněná myslivost
nepovolený sňatek
zběhnutí poddaného
PpP
urážky na cti
zběhnutí ze služby
nekonkretizováno
Neuvedeno
Různé
kupní smlouvy
příslib odměny
prodej nemovitosti
přeložení polického jarmarku
spor o lovení ryb v řece
Metuji***

9
4
1
1
1
1
1
3
1
1
1
41
7
4
1
1
1

2, 18 %
0, 98
0, 24
0, 24
0, 24
0, 24
0, 24
0, 72 %
0, 24
0, 24
0, 24
10, 09 %
1, 70 %
0, 98
0, 24
0, 24
0, 24

Celkem
z toho bez zjištěného výsledku
řízení

406

99, 74 %

104

25, 61 %

-

Kompetence
rychtáře**

Nejčastěji
v letech

VO
VO
VO
VO
VO

1635
1635
1635
1631
1608, 1630,
1631

VO
VO
VO
VO
VO
VO

1614
1623
1613
1626
1632
1612

VO
VO
VO

1609
1610
1619
1609

SaPP
SaPP
-

1614
1618
1667
1630
s.d.

* Procentuelní hodnoty uváděné na dvě desetinná čísla nebyly zaokrouhlovány, aby v součtu nepřevýšily
hodnotu 100%
** SaPP – soudní a policejní pravomoc; VO – výkonný orgán rozsudků konšelského soudu a nařízení vrchnosti
*** do knihy volně založeno zřejmě až někdy v pozdější době, bez obsahové souvislosti se záznamy
rychtářských manuálů
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Tabulka č. 10: Statistika výsledků řízení z hlediska pravomocí rychtáře

Výsledky řízení / Výkon rozsudku či nařízení
Soudní a policejní pravomoc
přátelská smlouva - smírčí řízení mimosoudní
přátelská smlouva - smírčí řízení soudní
odškodnění
dictum
nález
upuštění od práva
smlouvy o dluhy
smlouva o vraždu
splacení dluhu
kupní smlouvy
příslib odměny
propuštění z vězení
propadení zástavy
nezaznamenáno
Výkon rozsudků konšelského soudu a nařízení
vrchnosti
apelace
odškodnění
uvěznění
propuštění z vězení
stavuňk - uvěznění
stavuňk - propuštění z vězení
stavuňk - splacení dluhu
stavuňk - upuštění od práva
stavuňk - přátelská smlouva
stavuňk - nezaznamenáno
podmíněný trest smrti
podmíněný trest vězení
podmíněný trest ztráty majetku
vypovězení z města
vypovězení z panství
ztráta vysvědčení zachovalosti
zákaz přiblížení se k osobě
nucené práce
nezaznamenáno
Neuveden předmět řízení
nezaznamenáno
Celkem

Celkový počet

Vyjádřeno
v %*

326
109
5
17
18
2
14
25
1
33
4
1
16
1
80

66, 12 %
22, 10
1, 01
3, 44
3, 65
0, 40
2, 83
5, 07
0, 20
6, 69
0, 81
0, 20
3, 24
0, 20
16, 22

163

33, 06 %

2
1
1
53
1
19
5
2
2
17
33
8
2
2
9
1
1
1
3

0, 40
0, 20
0, 20
10, 75
0, 20
3, 85
1, 01
0, 40
0, 40
3, 44
6, 69
1, 62
0, 40
0, 40
1, 82
0, 20
0, 20
0, 20
0, 60

4
4

0, 81 %
0, 81

493

99, 99 %

* Procentuelní hodnoty uváděné na dvě desetinná čísla nebyly zaokrouhlovány, aby v součtu nepřevýšily
hodnotu 100%
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4.2.2 Původ účastníků řízení před právem rychtářským
Součástí statistického zhodnocení věcného obsahu rychtářských manuálů je rovněž
zmapování původu osob vstupujících do řízení před právem rychtářským, a to spolu
s procentuelním vyjádřením poměru jejich účasti na těchto řízeních. V čele přehledu jsou
vyčleněny osoby pocházející z města

Náchoda, popřípadě z šosovních,

zádušních

či poddanských vesnic tohoto města, a jako další v pořadí jsou evidováni účastníci řízení
původem z okolních měst a vesnic náchodského panství. V ostatních případech jsou lokality
původu účastníků řízení rozděleny dle příslušnosti k jednotlivým panství, samostatně byly
vyčleněny osoby pocházející z Kladského hrabství a obyvatelé královských a věnných měst.
V závěru tabulky je vyčíslen podíl účasti na řízeních drobné šlechty, vojáků a osob, jejichž
původ nelze jednoznačně určit.
Počet vstupů do řízení
v letech 1603–1639

Původ účastníků řízení
Město Náchod

517

Vyjádřeno
v %*
65, 11 %

458 (1 vstup v záležitosti

měšťané a obyvatelé města

cechu tkalců)

erbovní měšťané
židé
měšťané z Kladského předměstí
měšťané z předměstí Plhov
Šosovní vesnice
Běloves (též Bílijovec či Bílovec)
Bražec (Horní a Dolní Bražec)
Malé Poříčí
Staré Město
Zádušní vesnice
Mezilesí
Poddané vesnice

15
40
2
2
25
6
7
2
10
3
3
7

3, 14 %

0, 37 %
0, 88 %

7 (1 řízení v záležitosti
poddaného panství Homole)

Slané
Panství Náchod i s připojenými statky
Babí
Batňovice
Červená Hora (též Červená Hůra)
Česká Čermná (či Čermná Tamchynova)
Česká Skalice
Dobrošov
Dolní Radechová (též Dolní Radechov)

125
11
1
2
3
10
2
3

15, 74 %

* Procentuelní hodnoty uváděné na dvě desetinná čísla nebyly zaokrouhlovány, aby v součtu nepřevýšily
hodnotu 100%
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Počet vstupů do řízení
v letech 1603–1639
2
4
2
5
2
2
3
1
2
1
3
2
1
2
1
1
2
1
2
6
2
4
3
1
4
1
2
10
6
4
2
4
1
4

Původ účastníků řízení
Dolní Srbská (dnes Nízká Srbská)
Dřevíč
Hronov
Chlístov
Jizbice (též Jistbice)
Kleny
Kostelec
Kramolna (též Kramolná)
Křižanov
Kyje
Libňatov (též Libnětov)
Lipí
Litoboř
Malá Skalice (též Malá Skalička)
Machov
Machovská Lhota (též Lhota za Machovem)
Pavlišov (též Polišov)
Radeč (též Radčí či Ráč)
Rokytník (též Roketník)
Rtyně
Rybníky
Slatina
Stolín
Suchovršice
Svatoňovice
Trubějov
Úpice (též Oupice)
Velké Poříčí
Vysokov
Zábrodí
Zájezd
Zbečník
Zlič
Žďárky (též Žďárek či Žďárka)

Vyjádřeno
v %*

Panství Broumov
Broumov

8
8

1, 00 %

Panství Černíkovice
Deštné (v Orlických horách)

1
1

0, 12 %

Statek Dolní Teplice
Javor

1
1

0, 12 %

Panství Holovousy
Domoslavice[?] (Domoslav)

1
1

0, 12 %

* Procentuelní hodnoty uváděné na dvě desetinná čísla nebyly zaokrouhlovány, aby v součtu nepřevýšily
hodnotu 100%
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Počet vstupů do řízení
v letech 1603–1639

Původ účastníků řízení

Vyjádřeno
v %*

Panství Horní Teplice (nad Metují)
Hodkovice (též Hotkovice)

2
2

0, 25 %

Panství Hořice
Hořice

1
1

0, 12 %

Panství Kost
Osek u Sobotky

1
1

0, 12 %

Panství Kostelec
Svídnice [?]

2
2

0, 25 %

Panství Litomyšl
Litomyšl

2
2

0, 25 %

Panství Nové Město nad Metují
Bohuslavice
Domkov
Německá Čermná (Czermna v Kladsku)
Nové Město nad Metují (též Nové Hradiště
nad Metují)
Spyta
Šonov
Vrchoviny

22
2
2
2

2, 77 %

Panství Opočno
Bačetín
Bystré
Meziříčí
Olešnice
Opočno
Provoz
Pulice
Trnov

14
1
1
1
7
1
1
1
1

1, 76 %

Panství Pardubice
Bohumileč
Štěpanovsko

2
1
1

0, 25 %

Panství Police
Hlavňov
Police
Suchý Důl u Police
Žďár

11
1
6
2
2

1, 38 %

Panství Ruda (nad Moravou)
Šilperk (dnes Štíty)

1
1

0, 12 %

10
1
4
1

* Procentuelní hodnoty uváděné na dvě desetinná čísla nebyly zaokrouhlovány, aby v součtu nepřevýšily
hodnotu 100%
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Původ účastníků řízení
Panství Rychnov nad Kněžnou[?]
Rychnov nad Kněžnou[?]
Statek Troubsko (r. 1609 připojen k panství
Rosice)
Ostopovice

Počet vstupů do řízení
v letech 1603–1639
2

Vyjádřeno
v %*
0, 25 %

2 (1 řízení v záležitosti žida)
1

0, 12 %

1

Panství Třeboň
Soběslav

1
1

0, 12 %

Panství Skály
Stárkov

2
2

0, 25 %

Panství Smiřice
Číbuz

1
1

0, 12 %

Panství Škvorec
Nová Ves [?]
Škvorec
Úvaly

3
1
2
1

0, 37 %

Špitál v Trutnově
Debrné (v majetku špitálu)

1
1

0, 12 %

Královská a věnná města
Hradec Králové
Jaroměř
Kutná Hora
Praha
Trutnov

10
2

1, 25 %

2 (1 řízení v záležitosti žida)
3 (2 řízení v záležitosti kata)
1 (řízení v záležitosti žida)
2

Kladsko
Dušníky (či Dušník, Duszniky Zdrój)
Kladsko (Kłodzko)
Levín (Lewin Kłodzki)
Hrádek (též Radkov, Radek, Wünscheburg
či Vinšlburk, dnes Radków)
Žakeš (Zakrze)

12
2
2
3

1, 51 %

Hessensko
Kassel

1
1

0, 12 %

Ostatní
Drobná šlechta
Vojáci, mušketýři
Neurčitelný původ

14
4
4
6

1, 76 %

Celkem

794

99, 86 %

3
2

* Procentuelní hodnoty uváděné na dvě desetinná čísla nebyly zaokrouhlovány, aby v součtu nepřevýšily
hodnotu 100%
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5. ZÁVĚR
Cílem této práce bylo vypracovat paleograficko-diplomatický rozbor a obsahovou analýzu
dvou nejstarších rychtářských manuálů města Náchoda jako dvou důležitých pramenů
významně přispívajících k vymezení kompetencí rychtáře v rámci náchodské městské správy
a ke sledování organizace městské kanceláře v první polovině 17. století. Na základě výsledků
provedených rozborů vnějších i vnitřních znaků a obsahu těchto pramenů je tedy možné učinit
následující závěr.
Náchodské rychtářské manuály jako typ specializovaných městských knih byly založeny
nepochybně v roce 1603 a rozšířily tak již existující řady specializovaných knih náchodského
městského soudnictví o další článek. Při detailním studiu písemných záznamů těchto knih
bylo zjištěno, že starší manuál se zápisy z let 1603–1632 obsahuje dodatečně vlepenou
kvitanci pocházející z roku 1667, jejíž datum by tedy bylo vhodné vložit do časového rozsahu
rychtářského manuálu jako posteriora. V případě mladšího manuálu, časově vymezeného roky
1626 a 1636, byla rovněž zjištěna neshoda v určení jeho časového rozpětí. Tento manuál totiž
obsahuje dva krátké záznamy z roku 1637 a všitý missiv náchodského hejtmana Jakuba Špáty
z roku 1639, což by mělo být zajisté v jeho časovém rozsahu zohledněno.
Způsob vkládání listů do vazby manuálů nasvědčuje tomu, že písaři zřejmě původně
zapisovali do volných složek, jež tvořilo určité množství papírových dvojarchů. Papír
náchodská městská kancelář prokazatelně odebírala po celé sledované období z papírny
v Dušníkách, ležících v sousedním Kladsku. Volné složky byly s časovým odstupem
průběžně svazovány do větších celků, přičemž do vazby byly vkládány i rozličné písemnosti
doručené rychtáři v souvislosti s konkrétním řízením před právem rychtářským. Tomuto
postupu odpovídá četný výskyt vakátů uprostřed vazby rychtářských manuálů, chronologická
a obsahová nesouslednost psaných celků způsobená špatným vložením listů do vazby knih,
řádky zápisů končící až ve vazbě knihy či vpisování mladších zápisů na volná místa mezi
zápisy ze staršího období. Kdy došlo ke svázání rychtářských manuálů do jejich konečné
podoby, nelze s přesností určit, jisté však je, že v obou případech lze současnou vazbu
manuálů považovat za vazbu původní. Vazbu knih zhotovovali s největší pravděpodobností
samotní písaři. Foliace byla v případě manuálu se zápisy z let 1603-1632 (1667) provedena
zřejmě některým z badatelů na konci 19. či počátku 20. století, její korektura pak pochází
z doby současné. Foliace manuálu se zápisy z let 1626-1639 byla vyhotovena v době nedávné.
Při sledování četnosti písemných záznamů učiněných v jednotlivých letech bylo zjištěno,
že jejich počet za jednotlivé roky výrazně kolísá a v druhé polovině 20. let 17. století je
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dokonce minimální, až téměř nulový. Tento jev však rozhodně nelze zdůvodnit
nepořizováním zápisů či nefunkčností rychtářského úřadu, spíše lze předpokládat ztrátu jeho
nesvázané písemné agendy. Nejvyšší frekvence zápisů s počtem více jak 40 učiněných
záznamů v jednom roce byla zjištěna za roky 1604, 1607–1609 a 1613–1614. Při celkovém
součtu vkladů bylo shledáno, že starší rychtářský manuál obsahuje 655 vkladů, zatímco
mladší manuál se zápisy z let 1626–1639 pouhých 125 vkladů. Zápisy rychtářských manuálů
přitom nejsou seřazeny v chronologickém sledu, což bylo zapříčiněno zřejmě způsobem
vazby knih a dodatečným vpisováním záznamů na vakáty. Zápisy obou manuálů jsou vesměs
jazykově české, výjimkou jsou pouze tři záznamy učiněné v jazyce německém, vyskytující se
v manuálu časově vymezeném lety 1603–1632 (1667).
Na základě paleografické analýzy rukopisů obou pramenů byl učiněn závěr, že
pro zapisování do rychtářských manuálů nebyli v rámci městské kanceláře vyčleněni žádní
specializovaní písaři. Na této činnosti se podíleli především písaři radní, hlavní představitelé
náchodské městské kanceláře, kteří byli tedy i přísedícími u rychtářského a zřejmě
i konšelského soudu. Dále bylo prokázáno, že do manuálů poměrně velkou měrou zapisovali
také samotní rychtáři, pokud tedy dosáhli dostatečné erudice. Současně však byl v manuálech
zaznamenán méně častý výskyt rukopisů vykazujících známky nedostatečné vzdělanosti,
u nichž by bylo možné předpokládat, že jejich autory byli buď písařskými schopnostmi méně
vybavení rychtáři, nebo pomocní písaři působící v městské kanceláři. Většina z těchto
rukopisů však zůstala anonymní.
Představitelé městské kanceláře a rychtáři však nebyli jediní autoři rukopisů zjištěných
v těchto městských knihách. Mnohé rukopisy totiž lze připsat soukromým písařům,
poskytujícím za finanční odměnu své písařské služby méně vzdělaným či zcela negramotným
obyvatelů města. V případě rychtářských manuálů se jednalo především o stylizaci písemností
pro účely akuzačního řízení, tedy žalob, právních odpovědí či svědomí a převedení. Díky
vevazování k právu rychtářskému doručených missivů lze v manuálech pozorovat také četné
rukopisy úředníků sousedních i vzdálenějších měst a panství. Mezi missivy mají specifické
postavení missivy náchodských vrchnostenských úředníků, jimiž bylo z pozice nadřízeného
správního orgánu zasahováno do záležitostí městské jurisdikce.
Zápisy rychtářských manuálů mají velmi nesourodý charakter. Tento jev byl způsoben
nejen stylem písaře, ale i závažností přestupku či komplikovaností projednávaného sporu.
Některá soudní sepření jsou dokonce až protokolárně zachycena, jiné zápisy mají formu
pouze stručných informativních záznamů. V manuálech lze zaznamenat také škrty zápisů,
které mohly znamenat splnění závazku, nebo i špatně učiněný záznam. V několika případech
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se lze setkat rovněž se zápisy neúplnými, jejichž neucelenost byla způsobena opomenutím
vevázání příslušných složek s pokračováním zápisu do rychtářského manuálu. Vedle vlastních
zápisů jsou v manuálech díky vevazování různých rychtáři doručených písemností obsaženy
i jiné diplomatické kategorie jako již zmiňované missivy, otevřený list (formou listina),
řezaná cedule či různé písemnosti aktového charakteru.
Obsah zápisů rychtářských manuálů úzce souvisí s kompetencemi městského rychtáře
spadajícími do oblasti policejního dohledu, sporné i nesporné civilní jurisdikce a s jeho
působením v pozici výkonného orgánu rozsudků městské rady a nařízení vrchnosti. Vklady
vzniklé v souvislosti s policejními pravomocemi městského rychtáře obsahují většinou
záznamy o přestupcích proti městskému pořádku, zvláště pak o různých konfliktem mezi
náchodskými sousedy či přespolními, které byly většinou řešeny mimosoudním smírčím
vyrovnáním. V některých případech však rychtář mohl přistoupit i ke krátkodobému uvěznění
výtržníka, o čemž musel informovat purkmistra. Návaznost mimosoudního smírčího řízení
na zásah rychtáře jako policejního orgánu městské správy však ze znění záznamů
rychtářských manuálů nemusí být vždy jednoznačně rozpoznatelná, jelikož tento způsob
urovnávání sporů byl často využíván i při vlastním zakládání soukromoprávních sporných
řízení.
Svoji soudní pravomoc rychtář vykonával skrze zasedání rychtářského soudu, který se
skládal z rychtáře, dvou až všech čtyř starších obecních a přísedícího městského písaře.
Do jurisdikce rychtáře náležely soukromoprávní spory méně závažného charakteru, zvláště
pak spory o drobný movitý majetek, škody způsobené na soukromém majetku, pych,
zpronevěra peněz či podvodné obchody a drobnější krádeže. Podstatnou část řízení před
právem rychtářským tvořily spory o dluhy, které však mohly převyšovat hranici 10 kop grošů
českých, jež byla stanovena pro dlužní spory v kompetenci rychtářského soudu
v některých jiných městech. Z oblasti narušování sousedských vztahů pak rychtářský soud
řešil především slovní potyčky a rvačky, k jejichž urovnání nedošlo smírčí cestou, dále urážky
na cti, křivá nařčení, pomluvy či fyzická napadení, ale také lehká i těžší ublížení na zdraví,
spadající rovněž mezi sporné záležitosti soukromoprávního charakteru.
Kompetence rychtářského úřadu v oblasti soukromoprávního nesporného řízení spočívaly
v zaznamenávání méně závažných smluv do rychtářských manuálů za účelem jejich právního
pojištění. Jednalo se především o poznamenávání smluv o dluhy se stanovením termínů
splátek a ojediněle také o zápisy kupních smluv, které se vztahovaly na koupi a prodej
hospodářských zvířat. V rychtářských manuálech mohlo být zvláštním zápisem evidováno
rovněž splacení dluhu pro případnou potřebu pozdějšího právního doložení splnění tohoto
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závazku. Ojediněle se v manuálech lze setkat také s právní přípovědí odměny, jež měla být
vyplacena po úmrtí žadatele o vklad jako finanční odměna za služby poskytnuté staré
nemohoucí osobě. Do rychtářského manuálu byl zaznamenán také ojedinělý případ hrdelního
zločinu řešeného mimosoudním smírčím řízením, v jehož výsledku byla uzavřena smlouva
(tzv. smlouva o vraždu), jíž se vrah zavázal uhradit 115 kop míšeňských jako odškodnění
rodině pozůstalé po zavražděném. Jedná se o velmi specifický způsob rozsouzení hrdelního
deliktu, který však měl základ v kodifikaci městských práv dle Pavla Kristiána z Koldína
z roku 1579.
Rychtář jako výkonný orgán rozsudků konšelského soudu v zápisech rychtářských
manuálů vystupuje především ve spojitosti s apelacemi a stavuňky (jinak též obstavuňky).
S rozhodnutím konšelského soudu zřejmě souviselo i uvěznění náchodského biřice pro útěk
vězňů z náchodské šatlavy. Mnohem častěji se však rychtář v zápisech rychtářských manuálů
objevuje v pozici vykonavatele nařízení vrchnosti, respektive vrchnostenských úředníků.
Nařízení vrchnostenských úředníků se ve většině případů týkala povolení či poručení
k propuštění delikventů z vězení, přičemž mnohé udělené milosti se vztahovaly na delikventy,
kteří spáchali těžké hrdelní zločiny. Mezi takové zločiny patřily krádeže, delikty proti
církevnímu majetku, usmrcení, smilstvo, vniknutí do domu, vyhrožování a udavačství,
hrdelním zločinem bylo i napadaní úřední osoby, protivení se rozsudku či útěk z vězení.
Náchodská vrchnost prostřednictvím městského rychtáře omilostňovala rovněž provinilce,
kteří se dopustili přestupků proti samotné vrchnosti, přičemž výkon trestu byl delegován
na náchodskou městskou jurisdikci a její aparát. V případě přestupků proti vrchnosti se
omilostnění týkalo krádeží a škod způsobených na vrchnostenském majetku, neoprávněného
vniknutí do zámku, neoprávněné myslivosti, nepovoleného sňatku či zběhnutí poddaného
a dlužných vrchnostenských důchodů. Zvláštní skupinu pak tvoří přestupky spáchané proti
drobné šlechtě, popřípadě erbovním měšťanům (zběhnutí ze služby, urážky ze strany
poddaných), v jejichž případě zřejmě došlo k uvěznění provinilců pouze na základě žádosti
poškozených šlechticů.
Poměrně vysoký počet udělených milostí, které se často vztahovaly i na hrdelní zločiny,
nasvědčuje tomu, že náchodští vrchnostenští úředníci projevovali vůli řešit delikty poddaných
smírčí cestou, a to i při jejich opakované recidivě. Omilostnění delikventů však bylo většinou
provázeno udělováním podmíněných a náhradních trestů. Mezi nejčastěji udělované
podmíněné tresty patřily především podmíněné tresty smrti, které byly pro výstrahu mnohdy
přisuzovány i provinilcům odsouzeným původně pouze k trestu vězení, méně časté byly
podmíněné tresty vězení, ztráty majetku či jejich kombinace. K podmíněným trestům byly
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někdy připojovány i náhradní tresty jako vypovězení z města, popřípadě z panství, pokud
osoby spadaly pod správu jiné vrchnosti, či ztráta vysvědčení zachovalosti. V zápisech
rychtářských manuálů se však lze v ojedinělých případech setkat již i s udělováním
výchovných trestů, jimiž bylo nařízení výkonu nucených prací, zákaz přiblížení se k osobě
či zákaz vzdalování se z příbytků.
Omilostnění delikventi bývali z vězení propuštěni buď na zápis, nebo na rukojemství.
K propuštění na zápis se přistupovalo tehdy, když se delikvent nemohl zaručit rukojmím.
V takových případech omilostněný musel složit přísahu, jíž se zavázal polepšením svého
života pod ztrátou hrdla i živnosti. Rukojmí, kteří se postavili v ručení za osobu propuštěnou
z vězení, byli vázáni povinností dopravit propuštěného před vrchnostenského úředníka,
kdykoli by jim to bylo nařízeno, a to pod propadením peněžité pokuty do vrchnostenské
komory, pokud by nebyly dodrženy stanovené podmínky. Výše peněžité pokuty se odvíjela
od závažnosti spáchaného deliktu a v případě omilostnění hrdelních zločinů se běžně
pohybovala až ve výši 300 kop grošů českých či míšeňských. Zajímavým dokladem podpory
rekatolizačního úsilí je záznam z roku 1630, kdy vrchnostenský úředník povolil propustit
z vězení dvě osoby za účelem přijetí svátosti katolickým způsobem.
Nejvyšší peněžitá pokuta stanovená v souvislosti s rukojemstvím za omilostněného
delikventa byla zaznamenána v roce 1634 ve výši 600 kop grošů míšeňských. Tehdy byl
z náchodského vězení propuštěn Jiřík Choustník ze vsi Vrchoviny, spadající pod správu
novoměstské vrchnosti. Propuštění sice povolil náchodský hejtman, avšak pokuta i stanovení
povinnosti předvedení propuštěného připadla městu Náchodu, nikoli vrchnosti. Okolnosti
tohoto případu bohužel nelze rekonstruovat, jelikož delikt, jehož se omilostněný dopustil,
nebyl v tomto případě zaznamenán. Zda se jednalo o tak závažný zločin, či o způsob možného
naplnění obecní pokladny, dnes již bohužel není možné posoudit.
Na základě statistického zhodnocení věcného obsahu zápisů rychtářských manuálů byl
učiněn závěr, že náchodských městský rychtář byl nejvíce vytížen řešením dlužních
záležitostí sporných i nesporných a poměrně frekventované bylo i jeho působení coby
výkonného orgánu při stavuňcích. Druhou oblastí nejčastějších rychtářových zásahů bylo
narušování soužití v obci, kdy rychtář zasahoval ze své pravomoci policejní i soudní. Třetí
nejfrekventovanější oblast tvořily delikty proti soukromému majetku, zvláště pak drobné
krádeže, spory o majetek a způsobené škody. V této souvislosti je však třeba vzít v úvahu, že
podstata deliktu v mnoha případech nebyla vůbec uvedena, což je pozorovatelné zvláště
u propuštění delikventů z vězení z nařízení vrchnostenských úředníků. Při srovnání četnosti
v manuálech zaznamenaných případů z hlediska kompetencí rychtáře je možné konstatovat,
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že přibližně dvě třetiny zápisů vznikly v souvislosti s jeho pravomocemi policejními
a soudními a zbylé spadaly do oblasti jeho působení jako výkonného orgánu rozsudků
konšelského soudu a nařízení vrchnosti.
Dosah rychtářových pravomocí však nebyl omezen pouze na obyvatele města Náchoda
a k němu náležejících šosovních, zádušních a poddanských vesnic. Do řízení před právem
rychtářským vstupovali také obyvatelé z okolních měst či vesnic náchodského panství
a rovněž i osoby, které spadaly pod správu jiných vrchností. Příčina jejich účasti v řízení před
právem rychtářským mohla souviset s podvodnými obchody, výtržnostmi či krádežemi, jichž
se dopustili při svém pobytu v Náchodě, popřípadě s finančním nebo fyzickým poškozením,
které utrpěli od náchodských obyvatel. Obyvatelé okolních i vzdálenějších měst a vesnic se
mohli dostat do zápisů rychtářských manuálů rovněž v souvislosti s dluhy, které mohli mít
vůči obyvatelům města Náchoda či naopak. Do řízení před právem rychtářským vstupovala
rovněž drobná šlechta, jež se domáhala svých práv vůči měšťanům a v některých případech
dokonce využívala náchodskou šatlavu k uvěznění svých poddaných. Také náchodská
vrchnost nechávala ve zdejší šatlavě uvěznit své poddané původem z ostatních vesnic
a měst náchodského panství nebo dokonce i z jiných panství, která byla s Náchodem spojena
v jedno dominium. Naskytly se však i případy, kdy byl rychtář vrchností pověřen vyřízením
záležitosti spadající za hranice obvodu jeho soudních pravomocí. Příkladem pak může být již
zmíněná smlouva o vraždu.
Přibližně dvě třetiny vstupů do řízení před právem rychtářským se týkaly obyvatel města
Náchoda, tedy i místních židů, erbovních měšťanů a obyvatel náchodských předměstí.
Výrazně vyšší účast obyvatel šosovních, zádušních a poddanských vesnic však není
ve srovnání se vstupy obyvatel jiných vsí náchodského panství pozorovatelná. V případě
obyvatel původem z jiných panství se řízení nejčastěji týkalo poddaných z panství Nové
Město nad Metují a Opočno, což bylo zapříčiněno přirozeně jejich polohou a také jejich
spojením pod jednou vrchností v letech 1623 (1624)–1634. Četněji oproti ostatním vstupovali
do řízení před právem rychtářským v městě Náchodě také poddaní z polického
a broumovského panství, zvláště pak obyvatelé města Police a Broumova. V zápisech
rychtářských manuálů se lze setkat rovněž s měšťany z okolních královských či věnných měst
a dokonce i ze vzdálenější Kutné Hory, kdy byl ve dvou případech původcem sporu sám
kutnohorský mistr popravčí, kterého náchodská hrdelní jurisdikce na počátku 17. století
najímala k výkonu tortury. Účastníky řízení před právem rychtářským se stávaly také osoby
pocházející ze sousedního Kladského hrabství, což úzce souviselo s polohou města Náchoda,
ležícího při hlavní zemské stezce vedoucí z Čech do Kladska a Slezska.
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Mezi osobami, jež se dostaly do řízení před náchodským právem rychtářským, byli
přirozeně vzhledem k historickým souvislostem také vojáci. Počet řízení s vojenskými
osobami však byl mnohem nižší, než by se dalo očekávat. V období před rokem 1618 byly
v rychtářských manuálech nalezeny pouze dva zápisy týkající se vojáků odvedených do válek
tureckých, v roce 1618 je připomínán dluh naverbovaného Ondřeje Belhy a kupodivu ani
po roce 1618 se počet zápisů vztahujících se k vojenským osobám příliš nezvýšil. Jeden
z případů řízení s vojenskou osobou lze zaznamenat v roce 1632, kdy bylo uzavřeno
mimosoudní smírčí narovnání o odškodnění za ublížení na zdraví mezi Jiříkem Fibigerem
a Kryštofem Šuldtem, vojákem hejtmana Čabelického. Jiný záznam rychtářského manuálu
z roku 1634 hovoří o propuštění z vězení Matěje Falštéta z Durynska, vojáka Bredova
regimentu, který byl uvězněn pro vykradení kostela ve Velkém Třebešově, a v roce 1635
záznamy evidují dva střety náchodských měšťanů s mušketýry ze zámku. V jiných případech,
zvláště pak ve sporech náchodských měšťanů o vojáky zcizený a dále rozprodávaný majetek,
jsou vojáci uváděni jako původci škody, ovšem akuzační proces se jich vůbec nedotkl. Výše
uvedené skutečnosti tedy potvrzují, že svévolné počínání vojáků pobývajících v průběhu
třicetileté války v Náchodě zůstávalo až na výjimky zcela beztrestné.
Výsledky paleograficko-diplomatického rozboru a obsahové analýzy dvou nejstarších
náchodských rychtářských manuálů bezesporu potvrdily zásadní význam těchto archivních
pramenů pro studium správních dějin města Náchoda v období krátce před a krátce
pobělohorské. Závěrem je však třeba také vyzdvihnout přínos těchto městských knih
pro studium dějin právních. Svým obsahem a formou totiž představují zajímavý doklad
aplikace Koldínových městských práv v praxi, přičemž jejich největší přínos lze spatřovat
v detailním poznamenávání průběhu řízení před právem rychtářským, umožňujícím
rekonstrukci civilního (akuzačního) procesu probíhajícího při rychtářském soudu raně
novověkého poddanského města. O významu těchto městských knih pro regionální dějiny
není třeba mnoho hovořit.
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