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Anotace 
Cílem diplomové práce je představit pacovskou městskou knihu z hlediska diplomatického 

rozboru. Městská kniha vznikla v období druhé poloviny 15. století aţ druhé poloviny 17. 

století. Samotný rozbor zápisů je uveden dvěma podkapitolami. První z nich se zaměřuje na 

společensko-politicko-správní vývoj oblasti Pelhřimovska a Pacovska v průběhu pozdního 

středověku a raného novověku. Přímo prostředí Pacova se odráţí v podkapitole věnované 

městským právům, jejímţ cílem je zasadit obsah privilegií vydaných pro Pacov do širších 

společenských souvislostí.  

Stěţejní část rozboru pacovské městské knihy představují podkapitoly popisující rozbor 

jednotlivých zápisů z hlediska diplomaticko-obsahové analýzy a městskou knihu v kontextu 

písemné produkce městské kanceláře. Řazení obsahových skupin jednotlivých typů zápisů 

vychází z členění městských knih, jak je zevrubně aplikovala Ludmila Sulitková na prostředí 

brněnských městských knih v kontextu vývoje městských knih ve středověku. Toto členění 

vychází z výsledků dlouholetého výzkumu, jehoţ počátky lze spojovat s Václavem 

Vojtíškem. Hlavní zřetel v rámci pojednání kaţdého zápisu je věnován zodpovězení otázky 

společenské funkce zápisů městské knihy, jeho zpísemnění v městské kanceláři, stejně jako je 

sledována role vrchnosti města v kontextu vzniku jednotlivých zápisů.  

Provedená analýza městské knihy ukázala široké spektrum zápisů, které v městské knize 

narůstají a získávají pevnější formulář, zatímco jiné typy zápisů mizí. Tyto jevy byly 

základem pro alespoň hypotetickou rekonstrukci městských knih v rámci pacovské městské 

kanceláře z období raného novověku. A právě postavení pacovské městské knihy k ostatním 

písemným dokumentům - listinám, listům, aktům tvoří obsah závěrečné podkapitoly 

předloţené studie. 

Na základě analýzy městské knihy se podařilo objasnit činnost městské kanceláře stejně jako 

vliv vrchnosti na vedení městské knihy, podobně jako způsob jejího vedení. Rozbor knihy 

ukázal moţnosti výpovědní hodnoty městských knih jednoho z poddanských měst leţících 

mezi Táborem a Pelhřimovem.  

Klíčová slova  

městská kancelář, městská kniha, Pacov, diplomatika, dějiny správy, soudní činnost, trestní 

činnost, raný novověk, město 
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Annotation 
The aim of the thesis is to introduce an urban book of Pacov in term of a diplomatic analysis. 

This urban book was established from the second half of 15 century to the second half of 17th 

century. The actual analysis of the registers is introduced by two sub-chapters. The first one is 

focused on the socio-politico-administrative development of the areas of Pelhřimov and 

Pacov during the late medieval and early modern period. The environment of Pacov is 

directly reflected in the section devoted to municipal laws, which aim is to put the content of 

privileges issued for Pacov to a broader social context. 

The sub-sections describing the outward signs of the urban book, an analysis of the registers 

from a diplomatic-content analysis point of view and the urban book in the context of the 

written production of the municipal office are the central part of the analysis of the urban 

book of Pacov. The groups sorting of different types of registers is based on the structure of 

municipal book as Ludmila Sulitková has applied to the urban environment of Brno books in 

the context of the urban book development in the Middle Ages. This classification is based on 

the results of a longtime research, whose origin can be associated with Václav Vojtíšek. The 

main consideration in the discussion of each register is devoted to answering social functions 

of municipal registers, its registration in the municipal office, as well as the role of nobility in 

the context of individual registers is monitored. 

The analysis of the urban book has showed a wide range of registers which are increasing in 

the urban book and are gaining a stronger form, while other types of registers are 

disappearing. These phenomena have been the basis for at least a hypothetical reconstruction 

of the municipal book of Pacov within municipal office of the early modern period. And that 

position of the urban book of Pacov to the other written documents - paper, sheets, acts forms 

the content of the final sub-section of the presented study. 

Based on the analysis of the urban book, I have managed to clarify the operation of municipal 

office as well as the influence of the nobility on the management of the urban book, like the 

way of its management. The analysis has showed the possibility of notice value of municipal 

books of a subjective town lying between Tábor and Pelhřimov.       

Keywords 

municipal office, urban book, Pacov, diplomatics, history management, legal action, criminal 

activity, the early modern age, town 
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Úvod 

"Stalo se léta Páně svrchu psaného za purkmistra..," zní datační formule velkého 

mnoţství zápisů. Zatímco s určením datace a místa vzniku u městských knih není zcela 

zásadní problém, vynořuje se v kontextu jejího rozboru četné mnoţství otázek spojených 

s příslovcem proč? Proč byla městská kniha vedena? Byla jedinou knihou vedenou v prostředí 

města, nebo je pouze zlomkem z celé řady svazků? Proč byly do tohoto svazku intabulovány 

zápisy, které dnes vypovídají o dějinách Pacova jedinečné informace? Proč v některých 

zápisech jsou obsaţené zprávy o obyvatelích z Radětína, zatímco na druhé straně městská 

kniha obsahuje soupis všech osob povinných robotou jen v Pacově a ne z jiných míst? Proč 

jsou zápisy v knize zcela neuspořádané, resp. nezapisované v chronologické řadě? 

Městskou knihu je třeba pojímat jako celek, který vznikl v prostředí města a odráţí tak 

v sobě společenské, hospodářské, ale i politické vztahy dané doby. Raně novověký člověk ţil 

ve světě, který se blíţil labyrintu. Jan Amos Komenský svůj Labyrint světa představuje právě 

na městě, které je obehnáno hradbami a je plné sítí ulic. Ţivé raně novověké město bylo 

rovněţ plné sítí nejen ulic, ale i vztahů, symbolů, gest, ale i jistých řádů. Všechny tyto jevy se 

následně promítají do písemné produkce městské společnosti. Městské knihy tak představují 

jeden z pragmatických pramenů, které dnešní vědecké poznání vyuţívá k pochopení nejen 

historických souvislostí (jako tomu bylo jiţ i dříve), ale rovněţ z hlediska vlastního 

diplomatického výzkumu. Pamětní knihy skýtají široké mnoţství odpovědí nejen na otázky 

shora uvedené. Samy odpoví ovšem jen těm, kteří jim porozumí, pochopí jejich genezi. 

K tomu je nutná analýza obsahové stránky, ale i diplomatického rozboru, stejně jako zařazení 

knihy do kontextu vývoje regionu, v němţ vznikala.       

Výčet otázek, které lze městské knize z hlediska jejího diplomatického rozboru klást, 

je jen dílčí část toho, na co by městská kniha mohla odpovědět. Jejích 522 pagin je třeba 

ovšem sledovat v určitém systému. Systém postupného studia od počátku knihy do jejího 

konce je ovšem nereálný, nemá-li vzniknout v příslušném badateli dojem nemoţnosti 

obsáhnout "jednu jedinou knihu". Jak tedy studovat tuto knihu? Odpověď má poskytnout 

rozbor dobové foliace v předloţené studii. 

Přijmeme-li za předpoklad, ţe pacovská městská kancelář byla vyvinuta na úroveň 

"běţné" městské kanceláře poddanského města 16. a 17. století, pak její obsah musí zajisté 

odpovídat některé z typologicky popsaných knih, které jsou doloţitelné v jiných městských 

kancelářích. K vyuţití se tak plně nabízí systém typologie městských knih, který prodělal 
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svou genezi a prošel jistými úpravami v průběhu vědeckých poznání 20. století. Právě snaha 

přiřadit kaţdý zápis k určitému typu městských knih se ukázala jako schůdná cesta k dalšímu 

poznání knihy jako celku i jejích jednotlivých částí.  

Z konce 16. století se dochovaly další dva exempláře městských knih, vzniklé 

v prostředí pacovské městské kanceláře. V jakém poměru byly k analyzované městské knize? 

Jedná se o nově vzniklé typy městských knih, nebo převzaly určitou agendu ze "zkoumané" 

městské knihy? A jaké bylo jejich postavení v kontextu města a celého panství? Jak závisela 

podoba knihy na příslušné vrchnosti, které město náleţelo? A mělo město jiné úředně 

„konkurenční“ prostředí v teritoriu daného panství, které by Pacovu ubíralo výsadní postavení 

jediného města na celém panství? Otázek, které se pojí s knihou jako celkem stejně jako 

s jednotlivými typy zápisů je četné mnoţství, avšak k zodpovězení je třeba vybrat jen některé 

a jiné ponechat na pozdější studium. Přitom je třeba pohlíţet na knihu jako na "organismus," 

který se v průběhu svého vývoje mění, přetváří a proměňuje pro potřeby uţivatelů, aby tak 

splňoval poţadavky na něj kladené. V okamţiku, kdy by tento proces nebyla kniha schopna 

ustát, nastalo by její zastarávání. V tomto okamţiku bylo nutné, aby se přizpůsobila dobovým 

poţadavkům, jinak hrozil její zánik. Jak vyplyne z rozboru knihy, právě tímto procesem 

městská kniha několikrát prošla, aby jako zaplněný svazek dala vzniknout nové knize 

obdobného charakteru.       
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Literatura1
 

Studium městských knih nestojí dnes na svém počátku. Ten lze klást do osmdesátých 

let 19. století, kdy se městskými knihami jako takovými zabýval Victor Prochaska.
2
 Během 

více jak jednoho sta let se studium městských knih ubíralo několika směry. Právními 

problémy se zabývali jiţ v první polovině 19. století Václav Hanka a Emil František Rössler. 

S druhou polovinou 19. století se pojí výzkumy Jaromíra Čelakovského
3
. K posledně 

uvedenému se vztahuje nejstarší podoba členění městských knih, které následně rozpracoval 

Václav Vojtíšek. Závěry Václava Vojtíška se vztahují nejen k systematickému členění 

městských knih, ale i k rozborům jednotlivých městských knih.
4
 Na základě těchto zjištění se 

v českém prostředí uplatnilo členění městských knih ze dvou úhlů pohledu. První hledisko 

respektuje obsahovou stránku a liší se tak městské knihy vedené k ochraně práv města jako 

celku a knihy k ochraně práv jednotlivců. Druhým hlediskem je instituce, která byla 

kompetentní k daným úkonům. Mohlo se tak jednat o městský soud nebo o městskou radu. 

V období první republiky bylo studium městských knih spojeno především 

s městskými archivy v Praze, Brně, Olomouci a Plzni. Po druhé světové válce zájem 

o studium městských knih upadal. V padesátých letech 20. století se významným pracovištěm 

stala Katedra pomocných věd historických Univerzity Karlovy s Václavem Vojtíškem 

a následně Rostislavem Novým. Součástí činnosti tohoto pracoviště byla soupisová akce 

středověkých městských knih. Soupis navazoval na započatý přehled městských knih, který 

publikoval Václav Vojtíšek roku 1915
5
 a v roce 1963 jej dokončil v podobě soupisu Rostislav 

Nový.
6
 Spolu s těmito soupisy vznikla práce metodického zaměření, jak ji reprezentuje článek 

                                                 
1
 Nejnovější přehled vývoje studií o středověkých městských knihách podala ve své práci Ludmila Sulitková, 

Vývoj městských knih v Brně ve středověku, Praha 2004, s. 11-65; Pro novověké období spíše pohled na vývoj 

zájmu o dějiny měst v raném novověku Michaela Hrubá, Zvonění na svatou Alţbětu, Praha 2011, s. 28-31; 

Shrnutí ediční činnosti pro období středověku a  raného novověku L. Sulitková, Stav a perspektivy vydávání 

městských knih v Českých zemích (středověk a raný novověk), Ústecký sborník historický-Suplementum 1(dále 

ÚSH-Suplementum1) 2008, s. 27-38; Přehled celkové ediční činnosti z raně novověkého období (i s prameny 

městské provenience) vydané v letech 2000-2008 Ivana Ebelová, Edice raně novověkých a novověkých 

písemných pramenů vydaných v letech 2000-2008, Sborník archivních prací (dále SAP) 59, 2009, č. 2, s. 584-

618.      
2
 Victor Prochaska, Über die Entstehung und Entwicklung der ältesten Stadtbücher in Böhmen, Mitteilungen des 

Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 22, 1884, s. 56-71. 
3
 Jaromír Čelakovský, O původu středověké ústavy městské, Praha 1903. 

4
 Václav Vojtíšek, O studiu městských knih českých, in: Výbor rozprav a studií, Praha 1953, s. 52-85; Tamtéţ, 

O nejstarších knihách města Kolína nad Labem, s. 86-115; Tamtéţ, O právních rukopisech města Německého 

Brodu, s. 116-138; Tamtéţ, K počátkům městských knih praţských a desk zemských, s. 229-239; Tamtéţ, 

O nejstarších městských knihách českých, praţské a novobydţovské, s. 341-366. 
5
 K vývoji soupisu blíţe Rostislav Nový, Městské knihy v Čechách a na Moravě 1310-1526, Acta Universitatis 

Carolinae – Philosophica et historica 4, 1963, 28-31. 
6
 R. Nový, Městské knihy. 
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Jiřího Praţáka.
7
 V průběhu druhé poloviny 20. století pokračovala badatelská aktivita spojená 

s prostředím městských archivů (Praha, Plzeň, Brno, Olomouc). Nově se začaly městské 

knihy studovat rovněţ v Lounech (Bořivoj Lůţek, Jaroslav Vaniš, Bohumír Roedl, Jan 

Mareš), či Jihlavě (František Hoffmann).   

V současném období se hlavní koordinační činnost výzkumu městských knih 

přesunula na Katedru historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem.
8
 Zmíněná katedra je hlavním řešitelem grantu Libri civitatis (soupisy městských 

knih v českých zemích ve středověku a raném novověku, příprava edic významných 

jednotlivin i souborů městských úředních knih), na němţ participují jako spoluřešitelé další 

instituce, jako například Katedra pomocných věd historických a archivnictví Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Archiv hlavního města Prahy a Archiv města Brna. 

Výstupem grantu má být nejen revize stávajícího soupisu městských knih, ale i jeho rozšíření 

na městské knihy raného novověku ohraničené mezníkem 20. let 17. století. Součástí výstupů 

z grantu jsou rovněţ ediční počiny městských knih. Zatímco původně se pracovní skupina 

zaměřila na prostředí severozápadních Čech, v průběhu druhé poloviny prvního decenia 20. 

století se záměr celého projektu zaměřil i na další části České republiky. Edičně tak byly 

zpřístupněny v ediční řadě Libri civitatis různé typy městských knih.
9
 Nejnověji je 

připravována Jaroslavou Mendelovou edice čerpající z archiválií Archivu hlavního města 

Prahy. Soupisová akce probíhá po celé České republice. Oblasti, vymezené územím 

jednotlivých oblastních archivů, mají v gesci příslušní garanti, kteří zodpovídají za úroveň 

zjištěných dat, která jim poskytují archiváři ze státních okresních archivů a archivů měst.
10

      

Jednou z městských knih zachycených v Nového soupisu je pacovská městská kniha.
11

 

Pacovská městská kniha svým obsahem lákala historiky a badatele od počátku 20. století. Na 

konci rakousko-uherského období se stala středem zájmu pacovského středoškolského 

profesora Ferdinanda Pakosty.
12

 V období první republiky věnoval nejstarší pacovské knize 

                                                 
7
 Jiří Praţák, O methodě diplomatického studia městských knih, Archivní časopis (dále AČ) 3, 1953, s. 145-163, 

s. 205-227. 
8
 Libri civitatis (soupisy městských knih v českých zemích ve středověku a raném novověku, příprava edic 

významných jednotlivin i souborů městských úředních knih). 
9
 I. Ebelová a kol. (edd.), Pamětní kniha města České Lípy 1461-1722, Ústí nad Labem 2005; Martin Myšička 

a kol. (edd.), Rejstřík stavby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie 1517-1519, Ústí nad Labem 2006; 

Barbora Kocánová-Jindřich Tomas a kol. (edd.), Městská kniha Litoměřic (1341)-1562 v kontextu písemností 

městské kanceláře, Ústí nad Labem 2006.  
10

 V rámci celého projektu se uskutečnila konference konaná ve dnech 30.-31. října 2008 v Ústí nad Labem, 

z níţ byl vydán sborník příspěvků v rámci Ústeckého sborníku historického v české a německé verzi (ÚSH-

Suplementum 1, Ústí nad Labem 2010). 
11

 R. Nový, Soupis, s. 134-135. 
12

 Ferdinand Pakosta, Vaření piva a prodej vína v Pacově, Časopis přátel staroţitností českých 18, 1910, č. 4, 

s. 135-145; Týţ, Práce a plat písaře radního v Pacově, Jihočeský kraj 1910, č.1, s. 34-35. 
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článek Josef Nuhlíček.
13

 Autor se v něm omezil na nejspecifičtější typy zápisů. Součástí jeho 

sdělení byl i přepis několika dokumentů. Dalším badatelem byl diplomant Katedry 

pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

Ladislav Pecháček.
14

 Ten se ve své diplomové práci z roku 1977 zabýval především 

komparací pacovské knihy s obdobnou městskou knihou z Pelhřimova. Krátce o městské 

knize pojednala i Lenka Martínková v rámci svého příspěvku na ústecké konferenci. V něm 

se zabývala moţnostmi vydávání městských knih z oblasti Pelhřimovska a přitom se rovněţ 

krátce zmínila i o pacovské městské knize.
15

 Poslední zájem o městskou knihu je spojen 

s výzkumem paleografie písma městských knih v rámci Alba scripturae medii aevi 

posterioris.
16

 Zápisy do roku 1526 se tak staly předmětem zájmu Hany Pátkové, která je 

vyuţila k rozboru jednotlivých písařů.  

Prameny 

Pramennou základnou pro zpracování předloţené studie se stala především pamětní 

městská kniha. Ta je uloţena v Moravském zemském archivu v Brně-Státním okresním 

archivu v Pelhřimově ve fondu Archiv města Pacov, pod inventárním číslem 7 jako kniha 

číslo 1. Kniha byla restaurována v roce 1987 ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Dnes je 

proto opatřena novodobou vazbou. Na přední desce je umístěno torzo dochované tmavohnědé 

kůţe zdobené slepotiskem.  

Součástí fondu z konce 16. století je rovněţ sirotčí kniha, zachycující agendu správy 

sirotčího jmění v letech 1600-1693.
17

 Poslední knihu, dochovanou z konce 16. století, 

představuje kniha počtů z let 1591-1679.
18

 Dochování materiálu z prostředí města Pacova je 

dáno jeho historickým vývojem. Při poţáru roku 1727 shořela velká část městské registratury 

vyjma několika městských knih a torza aktového materiálu. Ten představují jednotliviny 

v podobě výhostního listu (z roku 1680)
19

, zlomky berní evidence (z roku 1654)
20

, jedno folio 

z korespondence s radním písařem Martinem Razoniem Píseckým (z roku 1603)
21

, 

                                                 
13

 Josef Nuhlíček, Nejstarší městské knihy pacovské, Časopis archivní školy 15-16, 1937-1938, s. 191-199. 
14

 Ladislav Pecháček, Nejstarší městské knihy poddanských měst Pelhřimova a Pacova, Praha 1977. 
15

 Lenka Martínková, Městské knihy do roku 1600 z Pelhřimovska a moţnosti jejich edičního zpracování, se 

zvláštním zřetelem k nejstarší pelhřimovské městské knize (1417-1575), Ústecký sborník historický-

Suplementum 1, Ústí nad Labem 2010, s. 365-381. 
16

 Hana Pátková, Album pozdně středověkého písma. Album scripturae medii aevi posterioris-Jiţní Čechy 

(svazek 11), s. 4, 8.  
17

 Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Pelhřimov (dále MZA Brno-SOkA Pelhřimov), 

Archiv města Pacov (dále AM Pacov), inv. č. 20, kniha č. 14.   
18

 Tamtéţ, inv. č. 665, kniha č. 224. 
19

 Tamtéţ, inv. č. 231, karton č. 1. 
20

 Tamtéţ, inv. č. 270, karton č. 17.  
21

 Tamtéţ, inv. č. 288, karton č. 30. 
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vyšetřování krádeţí (z roku 1678)
22

, výpisy a intabulace zápisu do pozemkové knihy (z roku 

1601)
23

, jediné folio obsahující pozůstalostní řízení (1645)
24

 a obligace (1667)
25

. Součástí 

fondu rovněţ nejsou originální podoby listin vydaných pro město jednotlivými vrchnostmi 

a panovníky. Jedinou moţnost poznání jejich obsahu umoţňují opisy obsaţené v městské 

knize, případně uloţené ve spisovém materiálu.
26

 Datovaný vidimát listin pochází z roku 1596 

a je uloţen ve fondu Stará manipulace v Národním archivu v Praze.
27

 V témţe fondu je uloţen 

rovněţ spisový materiál vzniklý v souvislosti se spory vrchnosti s městem o právovárečné 

záleţitosti stejně jako o potvrzení dalších právních výsad města.
28

 Z provenience 

vrchnostenské kanceláře se dochovala jen část agendy pocházející z období Jana staršího 

Černína z Chudenic. Tyto archiválie, uloţené ve Státním oblastním archivu v Třeboni-

pracoviště Jindřichův Hradec
29

 představují nejvýznamnější skupinu aktového materiálu, který 

lze vyuţít pro studium městské kanceláře a její příjemecké a vydavatelské role ve spojitosti 

s vrchností. Z působnosti dalších vrchností se nepodařilo nalézt ţádné materiály ani v rámci 

archivních souborů Cizí rody, Cizí statky, které jsou uloţené ve Státním oblastním archivu 

Třeboň. V souvislosti se sbírkotvornou činností přicházel v úvahu rovněţ Archiv Národního 

muzea v Praze. V jeho písemnostech byl k pacovskému prostředí nalezen jediný dokument 

z produkce Michala Španovského z Lisova, který ale nebyl určen městské kanceláři.
30

              

V písemnostech uloţených ve Státním okresním archivu v Pelhřimově přichází 

v úvahu písemnosti jednotlivých cechů. Nejvýznamnějším dokumentem ve sledovaném 

obsahovém zaměření je listina vydaná pacovským purkmistrem a radou roku 1627. V ní 

představitelé města vidimují listinu cechmistrů a mistrů cechu novoševcovského Hradiště 

hory Tábor z 11. listopadu 1544, kterou vydali pacovským artikule svého cechu.
31

  

Z obsahového hlediska byly jako adekvátní prameny prověřeny písemnosti váţící se 

ke svobodníkům, stejně jako k případným právním nálezům v prostředí města Kouřimi. 

Z hlediska písemností určených pro evidenci majetku svobodníků přicházely v úvahu desky 

zemské a svobodnické knihy uloţené v Národním archivu v Praze. Hlubší studium fondu 

Desk zemských větších nebylo moţné z časových důvodů a z důvodů náročnosti provedeného 

                                                 
22

 Tamtéţ, inv. č. 299, karton č. 40. 
23

 Tamtéţ, inv. č. 300, karton č. 52. 
24

 Tamtéţ, inv. č. 301, karton č. 55. 
25

 Tamtéţ, inv. č. 308, karton č. 74. 
26

 Tamtéţ, inv. č. 290, karton č. 32. 
27

 Národní archiv Praha (dále NA Praha), Stará manipulace (dále StM), sign. P 106/P1. 
28

 Tamtéţ, sign. P 34/1-záleţitosti města a panství (spory o městská privilegia s vrchností z let 1630-1650). 
29

 Státní oblastní archiv v Třeboni-pracoviště Jindřichův Hradec (dále SOA Třeboň-pracoviště Jindřichův 

Hradec), Černínská ústřední správa (dále ČUS), fasc. 734 a 735. 
30

 Archiv Národního muzea v Praze, Sbírka F, karton č. 116-Pacov.  
31

 MZA Brno-SOkA Pelhřimov, Cech ševců Pacov, inv. č. 2, listina č. 2. 
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výzkumu. Vzhledem k absenci důsledně vedených rejstříků tak bádání v tomto materiálu 

vyţaduje nalezení nejvhodnějších svazků a jejich následné prostudování. Přestoţe byly 

prostudovány knihy 250 aţ 252, kde se mají nalézat zápisy svobodníků v největší míře, 

nepodařilo se k pacovskému prostředí danou záleţitost blíţe objasnit.
32

 Svobodnické knihy 

byly vedeny od poloviny 17. století. Obsahují ovšem i zápisy staršího data, resp. soupis 

svobodníků z roku 1550. Avšak ani v nich se pro poţadované období nepodařilo odhalit bliţší 

údaje.
33

  

S agendou dědického řízení těsně souvisí právo řídit se podle města Kouřimi, jak je 

charakterizoval Jan Malovec v listině z roku 1447. Pro ozřejmění vztahů mezi Pacovem 

a Kouřimí bylo provedeno šetření v písemných materiálech Archivu města Kouřimi, resp. 

v jeho inventáři. Na základě studia precizně zpracovaného inventáře bylo zjištěno, ţe pro 

potřeby diplomové práce není moţné hlouběji prostudovat moţné písemné materiály, jejichţ 

výpovědní hodnota pro daný účel je poněkud nejistá. Jistou naději ovšem skýtalo studium 

edičního zpracování korespondence zaslaných listů do Kouřimi z let 1422-1513
34

 a 1422-

1525.
35

 Výpovědní hodnota se i v tomto případě ukázala jako mizivá. Z pramenů nutných 

k objasnění okolností zachycených v městské knize byla provedena rešerše i ve fondu 

Premonstráti Ţeliv. Zde byl nalezen, v digitální podobě zpřístupněný, list řádného zplození 

z druhé poloviny 17. století vydaný pacovskou městskou kanceláří.
36

    

                                                 
32

 NA Praha, Desky zemské větší, kniha č. 250-252. 
33

 Tamtéţ, Knihy svobodnické, inv. č. 1, kniha č. 1; inv. č. 134-137, kniha č. 134-137.  
34

 Václav Schulz (ed.), Listy do Kouřimě zaslané 1422-1513, Archiv český 18, Praha 1900, s. 401-560. 
35

 Týţ, Listy do Kouřimě zaslané 1422-1525, Archiv český 21, Praha 1903, s. 1-325. 
36

 SOA Třeboň, Premonstráti Ţeliv, listina č. 113.  

Přístupné na http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-SOAT/PremonstratiZeliv/113/charter?q=Pacov  

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-SOAT/PremonstratiZeliv/113/charter?q=Pacov
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Příspěvek k využití výpočetní techniky při studiu městských knih 

Do diplomatických studií, stejně jako do výzkumů dalších pomocně vědných disciplín 

proniká vyuţívání výpočetní techniky. Její vyuţití představují širší moţnosti výzkumu, ale 

i širší moţnosti prezentace výsledků. Vyuţívání výpočetní techniky proniká i do výzkumů 

městských knih.
37

 V rámci projektu Libri civitatis byl zpracován databázový program 

umoţňující evidenci městských knih v celé České republice. Vyuţití aplikace programované 

v on-line reţimu zvyšuje komfortnost a editaci získaných údajů. Zpracované edice, jako jeden 

z výstupů zpřístupňování městských knih, jsou doplňovány o digitální skeny příslušných 

archiválií. Díky nim lze badateli přiblíţit přesnou obrazovou kopii dané knihy. 

Rovněţ pro analýzu pacovské městské knihy byla vyuţita výpočetní technika. Její 

přínos nespočíval pouze v podobě výsledné prezentace získaných údajů. Počítač byl vyuţit 

pro systematickou analýzu zápisů. Zápisy v městské knize byly vedeny více jak dvě století. 

V průběhu tohoto období prodělala obsahová stránka městské knihy výrazné změny. Zařazení 

daného zápisu vyţadovalo znalost dalších typů zápisů, které mohly vzniknout v městské 

kanceláři v rámci konkrétní obsahové skupiny. Analýza knihy byla rovněţ ztíţena i formou 

jejího vedení (viz kapitola o dobovém členění městské knihy).
38

 Jiţ v nejstarším období bylo 

vyčleněno několik zápisů do zvláštní části městské knihy, zatímco jiné zápisy byly 

zaznamenány společně. Specifikem pacovské knihy byl rovněţ zvláštní způsob jejího vedení, 

kdy zápisy byly zaznamenány od posledních folií směrem k předním. Tato okolnost pak byla 

v průběhu desetiletí zkomplikována snahou o vyuţití kaţdého volného místa pro zápis, čímţ 

byl do zápisů městské knihy vnesen naprostý chaos. Před samotným zpracováním tak bylo 

třeba vytvořit jasný přehled, který by umoţnil jasnou zařaditelnost kaţdého zápisu a následné 

jeho zpracování v kontextu dané obsahově-funkční skupiny.  

Nejvýraznější překáţkou při jakémkoli selektování a vyhledávání údajů pomocí 

výpočetní techniky je udrţení jednotné terminologie. I v případě zpracování přehledu městské 

knihy bylo třeba vytvořit jednotnou terminologii zápisů. Zde bylo vyuţito klasifikační schéma 

                                                 
37

 K tomu blíţe L. Sulitková, Stav a perspektivy, ÚSH-Suplementum 1, s. 27-38; Klára Woitschová, Edice nebo 

databáze? Ortelní manuály jako komplementární pramen k poznání raně novověkého městského soudnictví, 

Tamtéţ, s. 241-252; Hana Jordánková-Ludmila Sulitková, Moţnosti edičního zpřístupnění brněnských 

finančních knih, Tamtéţ, s. 177-186; I. Ebelová, Revize soupisu městských knih českých do roku 1526 a jeho 

rozšíření. Limity vydávání městských knih a pravidla jejich editace, Tamtéţ, s. 397-408. 
38

 Na podobu zvláštního vedení upozornil jiţ R. Nový, Soupis, s. 134-135. 
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městských knih rozpracované Václavem Vojtíškem
39

 (a zdokonalené dalšími badateli), tak jak 

jej prakticky aplikovala Ludmila Sulitková na městské knihy v prostředí Brna.
40

  

Pro zregestování celé knihy bylo vyuţito aplikace Excel, v níţ byla vytvořena 

jednotná tabulka členěná do několika sloupců: 1) identifikační číslo záznamu; 2) pagina; 3) 

datace; 4) první kategorie členění;
41

 5) druhá kategorie členění;
42

 6) dobové označení; 

7) případná další popisná pole (před kým jednáno; jak nazvána kniha v zápise). 

Terminologicky jednotná kategorizace zápisů umoţnila při analýze jednotlivých zápisů 

selektování konkrétní skupiny zápisů za vyuţití funkce filtru. Propojení kaţdého záznamu 

v tabulce s digitálním snímkem (vyuţívající funkce hypertextového odkazu) umoţnilo rychlé 

zobrazení konkrétní strany.  

Po zregestování celé knihy a doplnění dalších klasifikačních údajů bylo moţné 

přistoupit ke zpracování diplomatické analýzy městské knihy. Uţivatelsky méně pohodlné se 

ukázalo studium kaţdého zápisu z digitální předlohy. Vzhledem ke skutečnosti, ţe pacovská 

městská kniha byla zařazena do záměru zpřístupnit ji formou edice v rámci projektu Libri 

civitatis, přistoupil autor této studie k transliteraci celého svazku. I zde bylo třeba vyrovnat se 

se ztíţenou situací pramenící v paleografickém hledisku. Zpracování transliterace knihy, kdy 

zápisy měly být zpracovány v pořadí zapsání v městské knize, se ukázalo jako velmi náročné. 

Někdy i na jednom foliu bylo zachyceno několik různých písařských rukou, coţ 

komplikovalo přepis. Tato skutečnost vedla k vyuţití seznamu regestů, v němţ byly seřazeny 

všechny zápisy podle data vzniku. Při transliteraci tak bylo moţné s knihou pracovat 

v chronologické posloupnosti, v jaké vznikala. Vzniklé textové soubory obsahující vţdy 

zápisy z jednoho desetiletí budou následně vyuţity jako matrice pro ediční zpracování. 

Jednotlivé zápisy z těchto matric budou kopírovány v pořadí, v němţ jsou zachyceny 

v samotné archiválii, do jednoho generálního souboru.  

  

                                                 
39

 V. Vojtíšek, O studiu, s. 81.  
40

 L. Sulitková, Vývoj. 
41

 1.) zápisy pamětní; 2.) zápisy privilegií; 3.) zápisy městského hospodářství; 4.) zápisy městské správy v uţším 

slova smyslu; 5.) zápisy soudnictví sporného; 6.) zápisy soudnictví nesporného. 
42

 Ve skupině 4.) zápisy městské správy v uţším slova smyslu: a.) zápisy o obnovování městských rad; b.) 

přísahy; c.) zápisy ze schůzí rady; d.) zápisy dekretací; e.) zápisy instrukcí a nařázení; f.) zápisy kopiářového 

charakteru a jiné kancelářské pomůcky. 

ve skupině 5.) zápisy soudnictví sporného: a.) zápisy ţalob; b.) zápisy ručení; c.) zápisy svědomí; d.) zápisy 

psanců; e.) zápisy nálezů a naučení vyšších právních stolic;  

ve skupině 6.) zápisy soudnictví nesporného: a.) zápisy pozemkové; b.) zápisy obligací; c.) zápisy kvitancí; d.) 

zápisy svatebních smluv; e.) zápisy přípovědí k majetku; f.) zápisy dědických podílů; g.) zápisy poručnické 

a sirotčí; h.) zápisy testamentů.      
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Proměny vrchností a oblasti  

(od vrcholného středověku do konce 17. století) 

Objasnění vzniku měst na Pelhřimovsku je poněkud sloţité. Základem většiny z nich 

byla pravděpodobně starší česká osada. Městského (nebo alespoň trţního) charakteru tato 

místa nabývala postupně ve druhé kolonizační etapě. V ní byli nositeli osidlovací aktivity 

především světští a církevní majitelé jednotlivých panství. Ti přiváděli na své statky kolonisty 

a nechávali osidlovat zbytky pohraničního hvozdu. Vedle sídel vesnického charakteru vznikla 

v této době i většina zdejších měst. Tato etapa vývoje probíhala v období, které na jedné 

straně představuje konec 12. století, na straně druhé lucemburská doba. Přerod jednotlivých 

osad v města bývá spojován s jejich zákupem neboli emfyteutickým vysazením. Přesná data 

této změny neznáme ani v jednom případě, ale přesto můţeme tento akt rámcově datovat 

v prostředí Humpolce do první poloviny 13. století, v Červené Řečici a v Pelhřimově asi do 

šedesátých let 13. století. V Nové a Horní Cerekvi spolu s Vyskytnou a Novým Rychnovem 

lze datovat tuto proměnu do třetí čtvrtiny tohoto století. Počátky a Kamenice nad Lipou byly 

pravděpodobně vysazeny na města koncem 13. století, Pacov, Hořepník, Černovice, Lukavec 

a Ţirovnice někdy na přelomu 13. a 14. století a počátkem 14. století následovaly Senoţaty 

a Boţejov.  

  

Tábor 
Pacov 

Černovice 

Pelhřimov Chýnov 

Červená Řečice 

Ţeliv Humpolec 

Kamenice nad Lipou 

Lukavec 

Mladá 

Voţice 

Senoţaty 

 Mapa 1 – Města a městečka na Pelhřimovsku 
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Z období konce 13. a z průběhu 14. století se objevují přímé údaje o počátcích městské 

samosprávy v Pelhřimově (1290), v Humpolci (1385), Počátkách (1389) a Červené Řečici 

(1415).  

Ve 14. a na počátku 15. století se ani Pelhřimovsku nevyhnuly dva velmi významné 

procesy pro české země. První představuje scelování dominií, kdy panství významných 

šlechtických rodů rostla na úkor drobných zemanských a rytířských statků. Druhým procesem 

byla snaha šlechty zasahovat do správy státu a podílet se tak na vládě s králem. Spolu 

s dalšími jevy vedly tyto procesy k neklidu v kraji, který se projevoval lapkovstvím, 

ozbrojenými konflikty a pronikáním reformních názorů.
43

 Od počátku 15. století se jako 

majitel pacovského panství uvádí Petr Malovec z Malovic. Rod Malovců pocházel z prostředí 

malovické tvrze u Netolic, přičemţ v průběhu středověku se rozvětvil do několika rodových 

větví. Do vývoje událostí na Pelhřimovsku nejvýrazněji zasáhla větev pacovská a chýnovská. 

Nejvýraznějším představitelem pacovské větve byl nejprve Petr Malovec z Pacova, jehoţ spor 

s Jindřichem z Dubé, sedícím na Humpolci, hrozil přerůst v ozbrojený konflikt.
44

 Jejich spor 

zasáhl poměry i v rámci širšího regionu, neboť do řešení vstoupil Václav IV., který nařídil 

praţskému místopurkrabímu oblehnout Pacov a přinutit Petra Malovce k poslušnosti.
45

           

V průběhu reformace se projevila někdejší územní rozpolcenost dnešního 

Pelhřimovska. V severnější oblasti – Humpolecko, Ţelivsko, Pacovsko, Lukavecko, 

Hořepnicko, Řečicko a Pelhřimovsko mělo husitské učení jiţ od počátku 15. století a zejména 

pak od roku 1415 velmi ţivý ohlas. Celá tato oblast se záhy připojila k reformaci, k čemuţ po 

roce 1420 jistě přispěla i blízkost Tábora. V jiţní části, zejména na Černovicku, Počátecku 

a částečně i Kamenicku reformace probíhala pomaleji, neboť zde působil silný vliv 

katolických vrchností reprezentovaných v případě Černovic Roţmberky, v případě Počátek 

pány z Hradce. Po celé toto období probíhaly domácí války umocněné několika kříţovými 

výpravami. V době jednání o kompaktáta v Bazileji v roce 1433 došlo uvnitř kališnické strany 

k rozkolu. Zejména příslušníci husitského panstva a zámoţní zemané pak přispěli 

k rozhodujícímu výsledku bitvy u Lipan roku 1434. Ta definitivně uzavřela radikální fázi 

husitské revoluce. Na straně vítězů nacházíme například humpoleckého Arnošta z Leskovce, 

hořepnického Mikuláše z Landštejna, stejně jako pacovského Jana Malovce z Pacova, který 

                                                 
43

 Lenka Martínková-Zdeněk Martínek, Přehled historického vývoje, in: kolektiv autorů (edd.), Pelhřimovsko ve 

druhém tisíciletí, Pelhřimov 2000, s. 33-34. 
44

 Jan Tomášek, Panské a vladycké rody na Pacovsku a jejich erby. 21. Malovcové z Pacova, Vlastivědný 

sborník Pelhřimovska 19, 2008, s. 194-200. 
45

 Roman Brzoň a kol., Hrad Orlík nad Humpolcem, Humpolec 2010, s. 47-48. 
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byl synem výše uvedeného Petra Malovce z Malovic.
46

 Jan Malovec přistoupil roku 1434 

k panské jednotě, v jejíchţ řadách se zúčastnil bitvy u Lipan v květnu roku 1434. Janův 

stejnojmenný syn Jan stál na straně Jiřího z Poděbrad coby zemského správce a posléze 

českého krále za vnitřních bojů s panskou jednotou. Právě Jan Malovec vydal pro Pacov 

listinu z roku 1447, která představuje významný právní dokument pro vývoj města. Roku 

1480 byl jmenován radou komorního soudu Českého království.
47

 Zemřel 10. ledna 1488
48

 

a Pacov zdědil jeden z jeho synů Pavel Malovec z Malovic. V období jeho drţby byla v roce 

1503 konfirmována otcova výše uvedená listina a zároveň učinil nadání ke kapli Boţího těla 

v pacovském kostele.
49

 Nadací, kterou nechal zapsat na některých svých vesnicích, určil 

pacovskému duchovnímu deset kop grošů a slepice.
50

 Z téhoţ roku pochází i právo na konání 

jednoho jarmarku konaného jednou ročně, které vydal na Malovcovu přímluvu Vladislav 

Jagellonský.
51

 Po smrti Pavla Malovce z Malovic (zřejmě roku 1515) se stal poručníkem nad 

majetkem jeho nedospělých dcer Mikuláš Malovec z Borotína. Obě sestry, Alţběta a Markéta, 

následně prodaly panství roku 1528 Václavu Robmhápovi ze Suché.
52

 

                                                 
46

 L. Martínková-Z. Martínek, Přehled historického vývoje,  s. 33-34. 
47

 J. Tomášek, Panské a vladycké rody, s.198. 
48

 August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl čtvrtý, Praha 1995, s. 206. 
49

 MZA Brno-SOkA Pelhřimov, AM Pacov, inv. č. 7, kniha č. 1, pag. 208-209. 
50

 Tamtéţ, „...na spasení duše Petra Kaplerze z Sulewicz a z Witmberka a Anny Zdierneho manţelky jeho i jich 
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čieských a slepice všecky z nadepsaných vesnic a to tomu kaplanu, kterýţ by rozdaval tělo a krev Pana Krysta 

pod obojí zpusobu obecnímu lidu, pakliby kdy přišlo ţie by bezelsti kaplan tu a takový býti nemohl, kterýţ by 

rozdával tělo a krev Pana Krysta pod obojí zpusobou, tehdy ten plat má obrácen býti na chudé, kteříţ by panu 

buohu slouţili skutečně a vostatek, coţ by přestálo platu přes těch deset kop grošu čieských, to aby na víno na 

světlo a na chudé obrácováno bylo. A on Pavel toho platu k nadepsanému oltáři a kaplanu na světlo, na víno 

a chudým dědický a na věčné časy postupil. S takovu výměnku, ţe on Pawel na svrchupsaných lidech 

v nadepsaných vesnicech sobě a svým dědicum panství a k kaple a k tomu oltáři kolaturu zustavuje a take kaplan 

nynější i budoucí nebude povinen faráři tu v Pacově pomáhati ani jeho rozkázání činiti leč dobrovolně sám 

z sebe. A také on Pawel Malowecz toho dědicum, budoucím rodu svého svěřuje a věří, ţe ten plat budu tak 

vydavati...“ 
51

 NA Praha, StM P106/P1. 
52

 J. Tomášek, Panské a vladycké rody, s. 198. Panství tvořily: Pacov, Bradáčov, Cetoraz, Hartvíkov, Hojovice, 

Chabrovice, Jetřichoves, Lhota pod Straţištěm (dnes Salačova Lhota), Lomné, Malešína, Pohnání, Pojbuk, 
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Obrázek 1 - Oblast Pelhřimovska na Klaudyánově mapě Čech z roku 1518
53

 

 

V 15. století se na Pelhřimovsku dále dotvářela struktura šlechtických statků a panství. 

Zatímco na jedné straně v důsledku husitské revoluce dočasně zanikla drţba církevních 

institucí, mezi šlechtickými drţiteli se významně prosadily rody, pro které tato revoluce 

znamenala výrazný společenský vzestup. Nejvýznamnější bylo na severu panství řečické, 

roku 1454 rozdělené na část řečickou a pelhřimovskou, dále panství humpolecko-herálecké 

a pacovské, které drţeli Malovcové z Pacova a od roku 1528 Robmhápové ze Suché. Na jihu 

patřilo k nejvýznamnějším choustnické panství Roţmberků, panství počátecké pánů z Hradce, 

kamenické panství pánů ze Stráţe a ze Šelmberka a ţirovnické Kamarétů a Vencelíků 

z Vrchovišť.
54

 

Václav Robmháp ze Suché přišel do Pacova z jihočeské Sudoměře, kterou roku 1528 

prodal.
55

 Původní panství představoval jeden souvislý celek s několika oddělenými vesnicemi. 

Roku 1528 přikoupil zmíněný Václav Robmháp ze Suché ves Bedřichov. Tím došlo ke 

spojení souvislého panství s dosud osamoceným „ostrovem“ vesnic Bradáčova, Pojbuk a 

Zadní Lomné na severozápadě. Roku 1530 získal do drţby severovýchodní pás vesnic, jiţ 

                                                 
53

 Převzato z Petr Vorel, Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.  17. století, Pardubice 

2001, s. II. 
54

 L. Martínková-Z. Martínek, Přehled historického vývoje,  s. 35. 
55

 J. Tomášek, Panské a vladycké rody na Pacovsku a jejich erby. 12. Robmhápové ze Suché, Vlastivědný 

sborník Pelhřimovska 11, 2000, s. 120. (celý člávek 120-122)  
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dříve sekularizovaných z majetku strahovského kláštera a vyšehradské kapituly, přičemţ 

odprodal území tří jihozápadně leţících vesnic Chabrovice, Skopytce a Hojovice.
56

   

 

Mapa 2 - Rozsah panství za Robmhápů ze Suché 

 

Města na Pelhřimovsku získala během husitství a po něm řadu výsad a majetků. 

Všeobecně se v nich začaly volit městské rady a vést městské knihy. Uţívání samostatných 

městských pečetí, které je ve 14. století doloţeno pouze v Červené Řečici, Humpolci, 

Kamenici nad Lipou a Pelhřimově, se stalo běţným i v dalších městech. Z této doby pocházejí 

také první zmínky o cechovních organizacích.  

Poslední desetiletí 15. a první čtvrtina 16. století však byly současně dobou, kdy 

začalo docházet k prvním sporům mezi městy a jejich vrchnostmi, které pak sílily v polovině 

16. století. Vývoj v předbělohorském období na Pelhřimovsku v podstatě pokračoval 

v trendech, které začaly působit jiţ na konci předchozího období. Těţiště hospodářského 

rozvoje, zaměřené na produkci potravin a surovin pro řemeslnou výrobu, se přenášelo na 

reţijní podnikání šlechty na jejích velkostatcích. Většina majitelů dominií na Pelhřimovsku 

                                                 
56

 A. Sedláček, Hrady, s. 207. 
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sídlila trvale uprostřed svých statků, spoluvytvářela v politickém systému předbělohorského 

státu regionální politickou reprezentaci.
57

 

Václav Robmháp vydal roku 1529 pacovským listinu potvrzující jejich dosavadní 

práva.
58

 V úřední kariéře zastával funkci niţšího zemského úředníka, kterou bylo 

místopísařství Království českého, v jehoţ funkci je doloţen jak roku 1523, tak v letech 1528 

aţ 1530.
59

 Sídelní funkcí pacovského zámku není moţné se více zabývat pro nedostatek 

pramenů. Z faktu, ţe Pacov byl jediným městečkem na celém panství, stejně jako ze 

skutečnosti, ţe zde stál jediný zámek na celém panství, lze předpokládat významné místo 

zámku v organismu města a panství.
60

 O zájmu ponechat si Pacov jako majetkovou základnu 

a sídlo lze usuzovat z faktu, ţe Václav Robmháp byl pohřben do krypty v pacovském zámku, 

kde měl být pohřben i jeho syn Zikmund. Ten získal panství roku 1543, kdyţ se vyrovnal se 

svým bratrem Jindřichem o nástupnický podíl. O rok později vydal konfirmaci dosavadních 

práv a roku 1547 dal zlistinit svou nadaci ke škole a špitálu.
61

 Podmínkou této nadace bylo 

zpívání „školních správců“ „Natii Deus, deus meus, qui pro redemptione mundi volnisti...“. 

Roku 1549 zakoupil ves Zahrádku a Chýstovice, přičemţ za své období odprodal Štítné a ves 

Hartvíkov. Roku 1550 pak prodal celé pacovské panství Oldřichu Španovskému z Lisova.
62

 

  

Mapa 3 - Rozsah panství roku 1550 
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 František Palacký, Přehled současných nejvyšších důstojníků a úředníků zemských i dvorských v Království 

českém od nejstarších časů aţ po nynějšek, Praha 1882, s. 365, 369. 
60
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Utuţování poddanství, svévolné zvyšování peněţních a robotních dávek, zásahy 

vrchností do výsadních hospodářských práv měst (které se týkaly pivovarnictví, výroby příze 

a ţelezářství) a rozvoj rybníkářství, při němţ docházelo k zabírání poddanské půdy, mělo za 

následek neustálé nepokoje na venkově i ve městech. To představovalo jen několik rysů 

vývoje druhé poloviny 16. století. Většina sporů končila kompromisem výhodným pro 

vrchnost anebo přímým vítězstvím pána.
63

 Pouze Pelhřimovským se podařilo v roce 1572 

dosáhnout výkupu z poddanství a roku 1596 od císaře Rudolfa II. povýšení do stavu 

královských měst. Většina vrchností se hlásila k evangelickému vyznání. Výjimkou byl 

Albrecht Šebestián z Leskovce, který přestoupil ke katolicismu ještě před koncem 16. století 

a k témuţ nutil i své poddané. Katolíky byli i páni z Hradce, stejně jako Slavatové, kteří 

převzali jejich počátecké panství v roce 1604.
64

  

Od roku 1550 aţ do roku 1617 byli drţiteli pacovského panství Španovští z Lisova.
65

 

Španovští byli původně vladyckou rodinou pocházející z Plzeňska, z Lisova nedaleko Stodu. 

Prvním příslušníkem rodu Španovských z Lisova drţícím Pacov byl Oldřich. K zakoupenému 

panství přikoupil od krále Ferdinanda I. Útěchovice pod Straţištěm. V mládí působil ve 

dvořanských sluţbách Viléma z Roţmberka, s nímţ se zúčastnil kavalírské cesty do Itálie 

v letech 1551-1552. Do prostředí roţmberského dvora vstoupil v první polovině padesátých 

let 16. století i Janův bratr Michal.
66

 V období své aktivní činnosti zastával Jan Španovský 

funkci hejtmana Bechyňského kraje. Po třech letech, které uplynuly od zakoupení Pacova, 

zemřel. Poručnicí nad nezletilými pěti syny byla určena Oldřichova manţelka Majdaléna 

z Ejcinku. Zděděné panství si v plnoletosti rozdělili Oldřichovi dědici na pět dílů.
67

 Erazim 

Španovský prodal díl svému bratru Michalovi. Druhou polovinu města vlastnil Jan, který 

vydal v roce 1581 Pacovu listinu vztahující se na prodej soli, piva a vína.
68

 Jan Španovský 

zemřel roku 1583 a jeho majetek zdědila jeho manţelka Anna z Tovaru, která potvrdila 

městečku předešlá práva.
69

 Anna z Tovaru prodala polovinu panství a města roku 1584 svému 
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69
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švagrovi Michalovi, čímţ bylo panství opět spojeno drţbou do jedněch rukou.
70

 Michal 

Španovský jiţ pět let předtím, totiţ roku 1579 zakoupil panství Mladou Voţici s hradem 

Šelmberkem u Mladé Voţice a roku 1593 statek Miličín u Mladé Voţice.
71

 Michal Španovský 

z Lisova patří zřejmě k nejznámějším představitelům pacovské vrchnosti. O jeho vlivu 

na podobu „zlatého věku rozkvětu a prosperity,“ jak je líčen konec 16. století v historiografii 

Pacova, je podle mého mínění třeba hovořit s jistou opatrností.
72

 Předešlé listiny spolu 

s privilegii městu potvrdil aţ roku 1596,
73

 v jednom z ustanovení určil, ţe náboţenstvím je 

jediné augšpurské, resp. česká konfese.
74

 Neméně zásadní bylo ustanovení o slibu 

člověčenství, které bylo rovněţ v listině kodifikováno stejně jako povinnost robot (byť ne 

příliš velkých). Některá z těchto ustanovení byla typická právě pro utuţování poddanství 

a vyjádření poměru poddanského města k vrchnosti. Na druhou stranu je třeba Michalu 

Španovkému přiznat proměny v rámci obecního jmění, které bylo v některých oblastech 

rozšířeno o nové příjmy, stejně jako jeho vliv na městskou kancelář a chod městské správy.
75

  

Z jeho výsady dané městu roku 1596 vyplývá i zásah do soudnictví, kdy odvolání od 

městského soudu neměla být přednášena před vrchnost, nýbrţ na praţský apelační soud. 

V mnoha z těchto kroků se zřejmě projevuje zkušenost Michala Španovského, kterou získal 

v rámci své úřední kariéry.
76

 V letech 1570 aţ 1575 byl podkomořím královských věnných 

měst, v letech 1577 aţ 1597 zastával post určený pouze rytířům, totiţ úřad nejvyššího písaře 

Království českého. Díky své náboţenské orientaci se zúčastnil jednání o českou konfesi. Své 

postavení rovněţ uplatnil při jednání Pelhřimovských o vykoupení se z poddanství, kdy se stal 

v jistém smyslu slova jejich „ochrannou vrchností“.
77

 Správu panství na konci 90. let 16. 

století vedl spolu se svým synem Mikulášem, který ji převzal po otcově smrti. Význam jeho 

osobnosti zachytil ve svém pohřebním kázání miličínský kněz Jan Achilles Berounský.
78
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Dědictví po zemřelém otci si jeho synové rozdělili v následující podobě. Jan 

Španovský obdrţel peněţní hotovost za prodej statků Miličín a Vesce, druhý syn Jáchym 

získal panství Mladou Voţici a drţba pacovského panství přešla na Mikuláše. Mikuláš 

Španovský z Lisova zastával post hejtmana Bechyňského kraje. Pacovské panství prodal 

v dubnu roku 1616 vdově Anastázii Vítové ze Rzavého.
79

 Po její smrti připadlo pacovské 

panství do rukou jejího syna Ladislava Víty ze Rzavého. Z období jeho raného působení 

pochází spory Pacovských s novou vrchností o právovárečné záleţitosti. Ty nakonec byly 

ukončeny ustanovením komise, která rozhodla ve prospěch vrchnosti.
80

 Roku 1618 se připojil 

Ladislav Víta ze Rzavého na stranu direktorské vlády. Následujícího roku odkázal veškerý 

svůj majetek své manţelce a roku 1620 zemřel.
81

      

 

 

Mapa 4 - Rozsah panství roku 1616 

 

Po bitvě na Bílé hoře byla na Pelhřimovsku konfiskována více neţ polovina panství. 

Jednalo se především o nejrozsáhlejší šlechtické majetky. Většina původně církevních statků 
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byla vrácena praţským arcibiskupům a ţelivským premonstrátům.
82

 Ladislav Víta ze Rzavého 

byl posmrtně pokutován za účast v protihabsburském povstání ztrátou třetiny jmění, kterou 

bylo panství Pacov a Dub. Následné koupě a prodeje spolu s úmrtím některých stran 

v průběhu jediného roku představují velmi spletitý kruh, který na problematiku vývoje města 

neměl příliš velký vliv. Pacovské panství získala pro svou dceru Mandalenu Anna Markéta, 

rozená z Vrtby, provdaná za Jana Konráda Šlejlovského.
83

 

Zadluţené panství byla však roku 1630 Anna Markéta Šlejlovská nucena prodat Janu 

staršímu Černínovi z Chudenic a jeho manţelce Zuzaně. Rod Černínů se do oblasti Pacovska, 

resp. Táborska dostal na základě sňatku Zuzany Homutové z Harasova a Jana staršího 

Černína z Chudenic. Homutové z Harasova drţeli oblast Radenínska a Choustnicka od konce 

16. století v osobě Jiříka Homuta. Jeho dcery Johanka a Zuzana zdědily otců majetek roku 

1616. Vzhledem ke sňatku Johanky s Janem Vlkem z Kvítkova, který nepřestoupil na 

katolické náboţenství, došlo ke spojení obou dílů v rukou Zuzany a jejího manţela Jana 

staršího Černína z Chudenic.
84

 Roku 1630 zakoupili společně pacovské panství. Jan starší 

Černín z Chudenic zastával v rámci své aktivní úřední kariéry post hejtmana Bechyňského 

kraje. Z jejich manţelství se narodili dva synové Humprecht Jan a Heřman Václav Černínové 

z Chudenic. Ani jeden z nich jiţ nezasáhl zásadně do dějin Pacova.
85

 Humpecht Jan vstoupil 

na počátku své kariéry do dvorských sluţeb. Jako velvyslanec působil v letech 1660-1663 

v Benátkách.
86

 Jeho mecenášství a obliba barokní kultury se projevily ve výstavbě zámku 

Humprecht u Sobotky, praţského Černínského paláce, stejně jako ve zbudování velké sbírky 

uměleckých děl.
87

 Finanční moţnosti se Humprechtovi rozšířily díky dědictví fideikomisu po 

bezdětném Heřmanu Černínovi z Chudenic, bratru Humprechtova dědečka.
88

 S obdobím, kdy 

Černínové z Chudenic drţeli Pacov, tedy léty 1630 aţ 1643, se pojí válečné události třicetileté 

války. Ty zasáhly Pelhřimovsko především v letech stavovského povstání v letech 1618 aţ 

1620 a poté za obou švédských vpádů roku 1643 a 1645. Neméně zatěţujícím faktorem pro 

zdejší obyvatelstvo ovšem byla povinnost obstarávat obţivu procházejícím a ubytovaným 

císařským armádám a spojeneckým oddílům.
89
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Mapa 5 - Rozsah panství roku 1643 

 

O dění na pacovském panství právě za Černínů z Chudenic přináší bliţší informace 

dochovaná korespondence mezi Janem Černínem z Chudenic a hejtmanem pacovského 

panství Martinem Škvoreckým.
90

 Okrajové informace jsou rovněţ obsaţené v korespondenci 

Zuzany Černínové z Harasova.
91

 Korespondencí mezi vrchností a pacovským hejtmanem 

prostupují spory mezi pacovskými měšťany a vrchností o potvrzení městských práv, stejně 

jako problémy zbíhání poddaných z panství. S posledně uvedenými problémy se pojí i úřední 

dokumenty, které se dochovaly komplementárně ke korespondenci ve fondu černínské 

ústřední správy v třeboňském archivu, na jeho pracovišti v Jindřichově Hradci.
92
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Po třicetileté válce pokračoval na Pelhřimovsku zánik menších šlechtických statků. 

Panství se scelovala a jejich hranice stabilizovaly. Velká dominia, k nimţ vedle měst 

a městeček příslušely desítky vesnic, náleţela nejen šlechtickým vrchnostem, ale i církevním 

institucím a jedinému královskému městu. Aţ do poslední čtvrtiny 17. století trvalo 

odstraňování následků války. Potřeba zajištění pracovních sil vedla ke snaze omezovat 

volnost pohybu poddaných. Panství se stávalo jednotkou, s níţ byl ţivot jeho obyvatel spojen 

pevněji neţ kdykoli předtím. Vztahy poddaných a vrchností byly trvale zatěţovány spory 

o míru robotních a dalších povinností. Dlouhé trvání měly i spory vrchností s poddanskými 

městy o míru poddanských povinností měšťanů a o prosazení vrchnostenské převahy při 

vaření piva a dalších hospodářsky výnosných činnostech.
93

      

Jan starší Černín z Chudenic zemřel 22. listopadu 1642.
94

 Jeho manţelka jej přeţila 

o dvanáct let. Jiţ po manţelově smrti prodala roku 1643 spolu se svými syny pacovské 

panství
95

 Zikmundu Myslíkovi z Hyršova, jenţ se stal manţelem dcery Jana staršího Černína, 

Elišky Johany.
96

  

 

Obrázek 2 - Portrét Zikmunda Jana Myslíka z Hyršova 
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Zikmund Jan, svobodný pan Myslík z Hyršova zastával několik funkcí v císařské 

armádě. Zmiňme jen funkci plukovníka, posléze velitele nad záloţními jednotkami císařské 

armády.
97

 Po úmrtí své první manţelky se oţenil s Johankou Eusebií Barborou, hraběnkou ze 

Ţďáru. Z jeho závěti vyplynuly další osudy pacovského panství. V kšaftu odkázal pacovské 

panství klášteru karmelitánů sídlících U Matky Vítězné na Malé Straně v Praze s tím, ţe jeho 

druhá manţelka měla na panství ţít aţ do své smrti a vést jej podle svého uváţení. K úplnému 

naplnění Myslíkovy závěti došlo roku 1708.
98

      

 

 

Práva a privilegia města Pacova v průběhu 15. až 17. století99
 

 

Privilegia udělená městu představovala významný právní podklad pro ţivot městské 

společnosti. Stejně jako královská města rozšiřovala i poddanská města svou pravomoc 

získáváním privilegií, která dostávala od svého pána nebo od panovníka. Rozsah 

poskytovaných práv byl obdobný jako u královských měst. U poddanských měst závisel na 

jejich velikosti, potřebách, schopnostech obyvatel a zvláště na postojích vrchnosti.
100

 

U královských měst panovník povoloval privilegii zdokonalení městského opevnění, 

v hospodářské oblasti mílové právo, výroční trhy, postavení cechů, právo skladu. Privilegii 

nařizoval rovněţ postavení Ţidů, stejně jako rozsah jejich činnosti. Rovněţ jimi určoval, 

jakým právem se má město řídit, upravoval městské soudnictví i správu, vymezoval dědické 

právo, zejména odúmrť, povoloval a upravoval městské pečeti, prapory, znaky.
101

 

Obyvatelé poddanských měst ve srovnání s královskými nejtíţivěji pociťovali 

omezenou svobodu, která přecházela aţ v nesvobodu obdobnou člověčenství vesnických 

poddaných. „Městský vzduch“ v poddanském městě neosvobozoval. Při nastěhování do města 

skládal měšťan vrchnosti slib věrnosti, k vystěhování musel mít písemný souhlas zvaný 

výhostní list. I některé další rysy postavení obyvatel poddanských měst jej přibliţovaly 
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venkovskému poddanému, neboť vrchnost udělovala například i souhlas ke svatbám. Na 

druhou stranu vrchnost poskytovala městu ochranu.
102

       

V průběhu 15. aţ 17. století obdrţela pacovská obec více jak dvacet listin, které 

upravovaly její postavení ke své vrchnosti a dávaly městu  navíc práva, která mohl udělit 

pouze panovník. Listiny lze z hlediska postavení vydavatelů rozdělit do dvou skupin. První 

představují čeští králové, zatímco druhou skupinu reprezentuje pacovská vrchnost. První 

panovnické privilegium pochází z roku 1503, kdy Vladislav Jagellonský povolil v Pacově 

konání svatohavelského trhu.
103

 O šestnáct let později Vladislavův syn Ludvík Jagellonský 

rozšířil městečku práva týkající se uţívání městské pečetě, znaku  a volby purkmistra.
104

 

K dalšímu rozšíření práv, které mohl městečku  udělit panovník, došlo aţ roku 1597 za 

Rudolfa II.
105

 Ten Pacovu potvrdil všechna práva a povýšil dosavadní městečko Pacov na 

město.
106

 K nabytí práv v oblasti hospodářských výsad došlo roku 1612, kdy císař Matyáš 

udělil městu právo na konání koňských trhů v úterý a ve středu v období postu, dále v pondělí 

a v úterý před Nanebevstoupení Jeţíše Krista a před svátkem Boţího těla. Rovněţ rozšířil 

právo na konání trhu s hovězím dobytkem v pátek a v sobotu před svátkem Nanebevstoupení 

Jeţíše Krista a před Boţím tělem.
107

 Toto privilegium uzavírá výsady udělené městu 

jednotlivými panovníky do poloviny 17. století. Poslední listinou vydanou panovníkem ve 

prospěch města jako celku představuje konfirmace z roku 1683 vydaná císařem Leopoldem 

I.
108

 Pacov tak od panovníků za více jak jedno století získal právo na konání trhů a jarmarků, 

spolu s výsadami určujícími specifické postavení města ve společnosti raného novověku. 

Kromě hospodářských výsad obsahovala panovnická privilegia právo uţívat znak, pečeť 

a podobu městské správy, resp. jejích představitelů stejně jako titulaturu města. Uvedená 

práva plně odpovídají moţnostem panovníků, v jejichţ rámci čeští králové udělovali městům 

určité právní výsady.
109

   

Druhou skupinu vydavatelů listin rozšiřujících městské kompetence představovala 

pacovská vrchnost. Při komparaci datací, kdy pacovské město, resp. panství získala nová 

vrchnost s datací, kdy byla vydána listina, lze dojít k následujícím závěrům. Uvedené 
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srovnání je moţné provést aţ od doby Václava Robmhápa ze Suché, který panství 

s městečkem zakoupil roku 1528. Václav Robmháp ze Suché udělil městečku práva jiţ 

následujícího roku.
110

 Obdobně tomu bylo i v případě jeho syna Zikmunda, který se vyrovnal 

roku 1543 se svým bratrem Jindřichem o otcovo dědictví a roku 1544 potvrdil městu práva.
111

 

Zikmund Robmháp roku 1550 prodal město s panstvím Oldřichu Španovskému z Lisova, 

který potvrdil městu práva ještě téhoţ roku.
112

 Po jeho úmrtí došlo k rozdělení panství na pět 

celků. Město Pacov mělo zůstat nerozděleno, jak určovala listina Jana Malovce z Pacova, 

přesto v rámci prodejů je zřejmé, ţe rozděleno bylo. Je otázkou, zda není moţné ono 

rozdělení vysvětlit rozdělením příjmů plynoucích z města. Drţitelem města se stal Jan 

a Michal Španovští z Lisova. Jan vydal městu právo na obchodování se solí, ovšem předešlá 

práva nepotvrdil.
113

 Umíraje roku 1583 určil dědičkou svého majetku svou manţelku Annu 

z Tovaru, která ještě téhoţ roku potvrdila městu jeho dosavadní práva. Ke scelení panství 

došlo za Janova bratra Michala Španovského z Lisova roku 1584. Michal uzavřel 

s představiteli města roku 1585 a 1589 smlouvy o směnách rybníků, avšak práva potvrdil 

městu aţ roku 1596. Po jeho smrti přešel Pacov do drţby jeho syna Mikuláše roku 1602. 

Mikuláš potvrdil Pacovu dosavadní městská práva roku 1606.
114

 Za dalších drţitelů Vítů ze 

Rzavého uzavřel Ladislav Víta ze Rzavého v roce 1618 s městem smlouvu o vaření piva
115

 

a ještě téhoţ roku potvrdil Pacovským jejich práva. Kateřina Vítová, stejně jako Anna 

Markéta Šlejlovská potvrdily výsady vţdy v roce svého nástupu, tedy roku 1620 a 1621.  

Roku 1630 koupil panství s městem Jan Černín z Chudenic se svou manţelkou Zuzanou, 

rozenou Homutovou. Přestoţe Jan Černín slíbil pacovským měšťanům potvrdit jejich 

dosavadní práva,
116

 vystupňované spory mezi oběma stranami vyústily v potvrzení privilegií 

aţ roku 1637. O šest let později prodala Zuzana Černínová, vdova po Janu Černínovi, 

pacovské panství svému zeti Zikmundu Janu Myslíkovi z Hyršova. I za něj proběhly spory 

městské obce s vrchností o potvrzení práv. Smrtí Zikmunda Myslíka z Hyršova roku 1666 

přešlo panství do drţby jeho druhé manţelky Johany Eusebie ze Ţďáru, která městu potvrdila 

stávající privilegia hned následujícího roku 1667
117

, zatímco její manţel k tomuto kroku 

nepřistoupil za celý svůj ţivot.  
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Z uvedené analýzy je zřejmé, ţe ve většině případů byla potvrzena předchozí práva 

(a případně rozšířena) ve prospěch města v blízkém časovém horizontu od nástupu nové 

vrchnosti. Prodlevy nastávaly v okamţicích, kdy se o drţbu panství dělilo více majitelů, nebo 

v případě, kdy došlo ke sporu mezi městem a jeho novou vrchností.  

Z obsahového hlediska můţeme udělená práva rozdělit do několika skupin. Jejich 

vhodné členění nastínili autoři edice právní knihy města Kamenice nad Lipou. První skupinu 

práv představují privilegia vztahující se k osobnímu postavení měšťanů, k jejich právům 

a povinnostem. Druhou skupinu tvoří privilegia na konání trhů. Zatímco trhová privilegia 

tvoří jednu řadu, člení se druhá skupina privilegií do tří celků. První celek představují listiny 

zakládající podstatnou část souboru městských práv, druhou část určují listiny vyrovnávající 

vztah mezi měšťany a vrchností. Třetí skupinu představují konfirmační listiny včleňující 

individuální městské výsady do struktury obecných právních norem.
118

  

Nejstarším privilegiem vydaným ve prospěch města Pacova byla listina Jan Malovce 

z Pacova z  roku 1447, která se týkala významných otázek právního postavení měšťanů 

a chodu městské správy.  Uvedená listina písemně kodifikovala dosavadní zvykovou praxi 

o „vsazování“ konšelů a volení rychtáře.
119

 Rychtáře v období středověku obecně jmenoval 

v poddanském městě příslušný feudál. Rychtář proto hájil zájmy vrchnosti a teprve ve druhé 

řadě byl do určité doby hlavou městské samosprávy.
120

 Jakmile se městské zřízení upevnilo, 

sílily samosprávné snahy měšťanů a snahy o omezování rychtářovy pravomoci. Původně 

v rychtářově postavení byla rozhodující soudní pravomoc. Rychtář, který byl původně 

představitel města a pověřenec vrchnosti se s ústupem pravomocí postupně stával pouze 

výkonným orgánem městské samosprávy.
121

 

Podobu správy města, kterou určil v listině Jan Malovec, nezměnila ani listina Pavla 

Malovce z roku 1503.
122

 Je tak moţné konstatovat, ţe správa města do roku 1519 se v zásadní 

podobě nezměnila. Právní ţivot ve městě se řídil magdeburským právem, jak o tom svědčí 

odkaz v ustanovení o kšaftech v listině Jana Malovce.
123

 Právním vzorem pro Pacov bylo 

královské město Kouřim.
124
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Změnu do podoby správy města přineslo privilegium z roku 1519 s ustanovením, aby 

Pacovští „měli a volili si purkmistra“.
125

 Z Ludvíkova ustanovení je tak zřejmé, ţe rychtář 

nestál v čele městské správy, které předsedal volený purkmistr. Významným zásahem do 

poměru vrchnostenské a městské správy bylo ustanovení Michala Španovského z Lisova 

z roku 1596.
126

 Městská obec se měla řídit nařízeními vrchnosti, následně purkmistra 

a konšelů. Do její správy neměli zasahovat vrchnostenští správci a úředníci. Z této správní 

struktury byli ovšem vyjmuti nádeníci a poslové. Ti byli povinni uposlechnout jakéhokoli 

nařízení zmíněných vrchnostenských úředníků a správců.  

Významným zásahem do soudního řízení ve městě bylo ustanovení v téţe listině 

Michala Španovského z Lisova. V jednom z bodů jeho obšírného privilegia bylo obsaţeno 

právo o odvolání se v soudním sporu. Místo „zaneprazdňování vrchnosti“ soudními přemi 

bylo určeno apelování k vyššímu právu do Prahy před apelační soud.  

Pro město jako celek a to nejen v úřední činnosti městské kanceláře, ale i v rovině 

symbolické, bylo významné ustanovení Ludvíkova privilegia z roku 1519 o městské pečeti 

a erbu. Pečeť rychtáře a jeho sboru konšelů existovala jiţ v polovině 14. století, jak o tom 

svědčí zápis v erekční knize. O její podobě se ovšem ţádné zprávy nedochovaly.
127

 Město 

listinou Ludvíka Jagellonského získalo podobu znaku, která byla přímo písemně určena.
128

 

Lze říci, ţe toto privilegium představuje jednu z nejstarším známých (a dochovaných)  listin 

obsahujících udělení městského znaku na Pelhřimovsku.
129

Snaha posílit sebevědomí, zvýšit 

společenskou prestiţ města spolu se snahou vyrovnat se v symbolické rovině alespoň barvou 

vosku privilegovaným vrstvám vedla měšťany poddanských měst k úsilí získat právo pečetit 

písemnosti vzešlé z městské kanceláře červeným voskem. Pacov se tak zařadil mezi dalších 

17 poddanských měst, která v jagellonském období získala toto právo.
130

 Spolu s právem 

pečetit červeným voskem obdrţel Pacov právo uţívat městský znak. Městský znak měl od 

této doby podobu „štít žlutého pole a v něm na pravé straně věž bílá a z levé strany lev na 

dvou zadních nohách proti věži stojící, kteréhožto vrchní polovice modrá a dolní červená“.
131

  

O významu práv spojených s ustanovením o městské pečeti a znaku jistě plně svědčí i fakt, ţe 

městský znak byl vymalován ve druhé polovině 16. století v těsné blízkosti postavy 

Moudrosti na kruchtě pacovského kostela.  Postava Moudrosti ve výtvarném umění raného 
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novověku symbolicky personifikovala městskou obec, která je v tomto případě 

reprezentována uděleným znakem s legendou velebící město a její znak.   

Obdobně jako v případě Kamenice nad Lipou, rovněţ i v případě Pacova se nejstarší 

listina týkala důleţitých otázek právního postavení měšťanů.  Jedním z těchto zásadních práv 

bylo právo odúmrti, resp. právo odkazu majetku. Odúmrť (latinsky devolutio, caducitas, 

německy Totenfall) je právo vrchnosti jako svrchovaného vlastníka vší půdy ujmout se 

poddanské nemovitosti, která je po úmrtí drţitele bez právních dědiců.
132

 V období 

středověku se formoval právní vztah mezi poddaným ţijícím na vrchnostenské půdě a jeho 

vrchností. Zavedením emfyteutického práva trvalo vrchní právo pána nad půdou, ale poddaný 

měl zajištěno její trvalé uţívání. V průběhu let se vyvinulo i dědické právo, které bylo 

omezeno nejprve jen na přímé muţské potomky, později bylo rozšířeno i na ţenu 

a vzdálenější příbuzné. V případě, ţe neexistoval příslušný dědic, připadl nemovitý majetek 

zpět vrchnosti jako odúmrť.  V průběhu vývoje se prosazovalo i právo poddaných svobodně 

rozhodovat o majetku pro případ smrti formou závěti.
133

 Právo volného disponování 

majetkem bez zásahů vrchnosti znamenalo zásadní změny v postavení obyvatel měst.
134

 

Přesto i v obsahu udělených privilegií vrchnost mohla omezit mnoţství odkázaného jmění ku 

příkladu k záduší.
135

  

V oblasti Pelhřimovska bylo uděleno právo odúmrti a svobodného kšaftování 

s majetkem ve městech v průběhu 14. aţ 16. století. Jedním z nejstarších míst ve sledované 

lokalitě je zřejmě případ poddanského města Humpolce, kterému měli udělit právo odúmrti 

příslušníci rodu pánů z Dubé, kteří město vlastnili do roku 1416.
136

 V chronologické 

posloupnosti pak následuje Pacov, jemuţ zmíněné právo udělil Jan Malovec z Pacova roku 

1447.
137

 V roce 1465 obdobným právem byla obdařena Kamenice nad Lipou, čímţ výčet 

nejstarších výsad uvedeného práva končí.
138

 Ve zbylých městech Pelhřimovska bylo právo 

odúmrti uděleno aţ v průběhu první poloviny 16. století, jak o tom svědčí případ Počátek 

(roku 1504)
139

, Hořepníku (roku 1540)
140

  a Ţirovnice (roku 1547)
141

.     
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Jan Malovec ve své listině z roku 1447 pro město Pacov uvedl několik moţností, které 

souvisely s právem svobodného odkazu a odúmrti.
142

 V listině rovněţ určil podobu správy 

sirotčího jmění.  Právo odkázání majetku se vztahovalo na kaţdého člověka přebývajícího 

v Pacově, osedlého i neosedlého, a to jak muţského, tak i ţenského pohlaví. Tito lidé mohli 

svůj movitý i nemovitý majetek odkázat komukoli, kdo byl "pohodlný" vrchnosti a obci. 

Odkaz majetku mohl učinit příslušný jedinec ať ještě plně zdráv, nebo jiţ na smrtelné posteli. 

Forma odkázání se měla řídit jednak starým zvykem, stejně jako praxí podle města 

„Kauřimi.“ Jedincům byla listinou deklarována moţnost nechat si zapsat příslušný odkaz do 

městské knihy. Pokud by člověk ţijící v Pacově zemřel bez závěti a bez „pravých“ dědiců, 

měl veškerý pozůstalý majetek být předán „nejbližšímu příteli“ a to bez zásahu vrchnosti. Péčí 

konšelů mělo být zajištěno, ţe majetky neměly být vydávány pryč z města. Pokud by zemřel 

obyvatel Pacova bez závěti, bez dědiců i "přátel", mělo být uplatněno právo odúmrti. Jeho 

praxi kodifikoval obsah udělené listiny z roku 1447. Pokud se do jednoho roku nenašel ţádný 

z výše uvedených dědiců, měli konšelé městečka Pacova majetek předat do zádušního jmění. 

Ustanovení této listiny byla potvrzována v  konfirmacích  dalších vrchností v průběhu 16. 

a 17. století, aniţ by byla jakkoli upravována nebo měněna. V případě Humpolce vydali 

listinu na odúmrť roku 1483 bratři Jetřich, Bohuslav a Vlachen z Leskovce.
143

 V ní určili jako 

nabyvatele dědického práva nejbliţšího příbuzného. Pokud ti neexistovali, měl být statek 

provolán v době tří měsíců ve vzdálenosti tři míle od Humpolce za odúmrť. Pokud se nikdo 

nepřihlásil, měla být pozůstalost obecními staršími rozdělena na tři díly, z nichţ jeden připadl 

obci, druhý kostelu a třetí ve prospěch špitálu. Humpolecký případ měl tedy ve srovnání 

s pacovskou listinou poněkud zkrácenou lhůtu na přihlášení se k drţbě a jmění bylo určeno do 

drţby tří institucí. V prostředí Kamenice nad Lipou se reflektuje tato zásada v té podobě, ţe 

majetek měl „na nejbližší přátele spadnouti jakožto těm, kteří řádně kšafty neb vzkázání svá 

dělali.“ Varianta neexistence ţádného přítele se v kamenické listině nepřipouštěla.
144

 

Sloţitou právní oblastí související jak s ekonomickými zájmy vrchností, tak s rolí 

vrchnosti jako ochránkyně sirotků, byla ochrana sirotků. Ochrana sirotků byla v případě 

Pacova kodifikována rovněţ v listině Jana Malovce z Pacova roku 1447.
145

 Péči o sirotčí 

majetek měli zajistit konšelé města. Ti měli zvláštní péči věnovat tomu, aby nedocházelo 

k vydávání majetku pryč z města. Neméně zásadním ustanovením pro vztah vrchnosti 

k sirotkům byla zásada, aby vrchnost nenutila sirotky a vdovy k uzavírání manţelství „bez 
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rady a bez přátelského povolení“.  Obdobné výsady k ochraně sirotků se objevovaly jiţ na 

počátku 15. století na statcích praţských arcibiskupů.  Ve srovnání s městy v okolí Pacova lze 

konstatovat, ţe bylo toto právo uděleno Pacovu poněkud brzy. Městům v okolí bylo obdobné 

ustanovení uděleno listinou roku 1540 pro Hořepník.
146

 Hynek Ţampach z Potštejna a na 

Loutkově se zavázal, ţe on ani další vrchnost nebude nutit vdovy a sirotky do manţelství. 

V Kamenici nad Lipou byla zajištěna péče o sirotky nejprve jen pro jednu část města listinou 

z přelomu 15. a 16. století. Komplexní ochrana sirotků a vdov byla obsaţena aţ v listině 

z roku 1610.
147

  

Do práv určujících právní postavení měšťanů náleţela i výsada svobodného stěhování 

se z města. V listině z roku 1529 tuto výsadu udělil pacovským Václav Robmháp ze Suché.
148

 

Právo bylo určeno jak měšťanům, tak jakémukoli obyvateli městečka.
149

 Pokud se chtěl muţ 

nebo ţena „pro své lepší“ vyprodat, musel místo sebe „člověka hodného“ vrchnosti a  obci  

„příjemným a svobodným“  osadit. Opouštějící obyvatel měl být propuštěn a vyhoštěn listem 

„tak, aby mohl volně stěhovati se a svou živnost vésti, kdeţby koli jeho lepší bylo“.
150

  

Potvrzení práva volného stěhování a nároku na vydání zhostného listu bylo důleţitou zárukou  

postavení měšťanů. Ustanovení o povinnosti místo sebe dosadit jinou vhodnou osobu měla 

zabránit pustnutí domů a sniţování počtu poddaných. Obdobné právo získali obyvatelé 

Kamenice nad Lipou jiţ na konci 15. století od Jana ze Šelmberka. To navíc obsahovalo 

ustanovení o přednostním zapravení všech dluhů stejně jako povinnost „vystát tři soudy“ ve 

městě, kde mohl být jedinec případně obviněn.
151

    

Postavení měšťanů Pacova v postoji k vrchnosti jasně určil Michal Španovský 

v dalším bodu svého privilegia z roku 1596.
152

 Ten obsahoval povinnost slibu člověčenství 

a poddanosti.
153

 Člověčenstvím byl obecně v raném novověku chápán osobní slib zachování 

poddanství, který vyplýval především z věrnosti a poslušnosti k vrchnosti. V rámci širších 

oblastí se vytvořily dvě formy slibu člověčenství. Jednu z nich reprezentuje právě listina 

Michala Španovského z Lisova. Tento slib člověčenství má charakter kolektivního slibu, 

který byl vykonán při nástupu nové vrchnosti. Slib člověčenství znamenal nejčastěji uznání 
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poddanského statutu.
154

   Tento slib byl určen jak městu, resp. jeho „stálým“ obyvatelům, tak 

i cizím příslušníkům, stejně jako svobodným osobám. V rámci stálých usedlých měl vykonat 

slib purkmistr a konšelé s celou obcí vţdy, kdyţ došlo k nástupu nové vrchnosti. Svobodní 

a cizí obyvatelé byli povinni sloţit přísahu poddanosti a poslušenství v příhodnou dobu. Nově 

ustanovená vrchnost se pak neměla stavět na odpor při potvrzování předešlých práv.   

Sporným bodem vztahů mezi pacovskými měšťany a vrchností se staly v 17. století 

roboty.
155

 Nejstarší ustanovení o míře robot, které měli Pacovští plnit vůči své vrchnosti, je 

stanoveno v listině Oldřicha Španovského z Lisova z roku 1550. V „milosti“ určené 

měšťanům a všem obyvatelům městečka „nynějším i budoucím, mužského i ženského pohlaví 

také synům a dcerám týchž měšťanů“  ustanovil, ţe je vrchnost neměla nutit a podřizovat 

(potahovat a podrobovat) do sluţby proti jejich vůli (bezděčně).
156

 Platnost tohoto ustanovení 

lze omezit na dobu přibliţně 30 aţ 40 let vyplývající z délky ţivota jedné generace. Nové 

ustanovení o míře robotních povinností Pacovských obsahuje listina vydaná roku 1596 

Michalem Španovským z Lisova.
157

 V ní bylo „sousedům a obyvatelům“ Pacova nařízeno, 

aby vykonávali dosavadní sluţby. Mezi nimi listina uvádí hrabání a sušení sena, otavy ve 

velké štěpnici za zámkem zdarma a ţetí 1 den a 1 den při dvoru za peníze a čkaní chmele 

rovněţ zdarma. Listinou ovšem nevyňal z povinností k vrchnosti nádeníky a posly, kteří za 

peněţní úhradu měli posluhovat vrchnosti stejně jako majitelé koní, kteří v případě potřeby 

měli vrchnosti poskytnou potah rovněţ za úhradu. O vzniku výše uvedených povinností se 

obsah ţádné z listin nezmiňuje. Je tak zřejmé, ţe jisté povinnosti Pacovští vykonávali, aniţ by 

je měli přesně stanoveny v právním dokumentu. Přesto spory o míru robotních povinností 

a poměru obyvatel města k vrchnosti vyvolávaly četné neshody mezi městem a vrchností 

v období třicetileté války, především pak za Jana staršího Černína z Chudenic a jeho 

manţelky Zuzany a stejně jako v následujícím období 18. století.  

Ve prospěch pacovských měšťanů vydala vrchnost několik výsad „hospodářského 

charakteru.“ Do této skupiny náleţí výsady na vaření piva, plat ze šenkování, prodej soli 

a úprava robotních poměrů.  

Jedním z projevů závislosti poddanských měst na své vrchnosti byla závislost 

v hospodářském smyslu slova. Tento stav se projevoval především od konce 15. století, kdy 

se zvyšovala hospodářská aktivita šlechty a vytvářely se základy reţijního velkostatku. 

Vlastní hospodaření české aristokracie v rámci velkostatku se mezi 15. a 18. stoletím opíralo 
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o několik klíčových odvětví. Jejich podíl na zisku velkostatku se různil v prostoru i čase, coţ 

bylo dáno jak celkovým ekonomickým a populačním vývojem v českých zemích, přírodními 

a sociálními podmínkami jednotlivých panstvích, tak i mírou zájmu té které vrchnosti.
158

  

Těţiště reţijního hospodaření české šlechty v předbělohorském období se opíralo 

o rybníkářství a pivovarnictví. Formování zájmu o hospodaření šlechty ve vlastní reţii 

neproběhlo přímočaře ani současně na všech místech. Do sféry reţijního podnikání náleţel 

provoz panských ovčínů, mlýnů, hamrů, pil, valch.  Zvyšování počtu provozoven na 

velkostatku souviselo se snahou co nejvíce vyuţít trh na území panství – tzv. dominikální trh. 

Vrchnost nařizovala poddaným mlít v panských mlýnech, ale i zprostředkovávala monopolní 

prodej soli, ve mlýnech a krčmách donutila krčmáře odebírat výhradně jen výrobky panských 

pivovarů za stanovené ceny.  Konkurenční boj šlechty s prostředím královských měst o právo 

vařit pivo proběhl na počátku 16. století. Na konci 16. století měl vlastní pivovar jiţ kaţdý 

větší i střední velkostatek. Vrchnost svou výrobu situovala do poddanských městeček, kde 

zakládala rovněţ vlastní pivovary. Na rozdíl od roztříštěnosti měšťanského výrobního procesu 

mezi specializované ţivnosti podle jednotlivých fází výroby (sladování, vaření, výstav piva) 

se celý proces v reţijním pivovarnictví soustředil pod jednu střechu.
159

 Jeho výrobu pak řídil 

panský sládek.
160

  

Oblast Pelhřimovska v průběhu 16. a první čtvrtiny 17. století prošla v pivovarnictví 

jistými změnami. Měšťané některých měst nejprve získali během 16. století od svých 

vrchností několik privilegií na vaření piva, od poloviny 16. století se mnohé vrchnosti naopak 

snaţily získat tuto svobodu pouze pro sebe.  Spory o várečné právo proběhly v Pelhřimově 

(kde vedly aţ k vykoupení se města z poddanosti roku 1572), v Hořepníku na přelomu 

16. a 17. století.
161

 V Kamenici nad Lipou bylo právo upraveno roku 1610, kdyţ právo 

k šenkování měšťanům zůstalo pro město a předměstí (pod platem z kaţdé várky pro 

vrchnost), zatímco dodávání piva do vesnických krčem na kamenickém panství zůstalo 

výsadou vrchnosti.
162

  

První a zásadní úpravu v právovárečných záleţitostech v prostředí Pacova upravovala 

listina Zikmunda Robmhápa ze Suché z roku 1544. Zikmund Robmháp ze Suché v ní 

ponechal právo vařit pivo těm, "kteříž varu na dvanáct věrtelů svařeného v panském pivovaře, 

aneb svařil-li by kdo i v městečku pod půl osma groše českého".
163

 Součástí listiny bylo 
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i ustanovení o zákazu dováţet cizí piva, stejně jako právo dodávat pivo z města do vesnických 

krčem. V rámci posledně zmíněného práva o vývozu piva do vesnic ovšem vrchnost vydala 

podmínku, ţe můţe od práva kdykoli odstoupit a pivo do vesnických krčem dodávat sama. 

V Pacově je tak zřejmá jak právovárečná činnost měšťanů,  tak panského pivovaru. Další 

úpravu právních vztahů přinesla listina Jana Španovského z Lisova z roku 1581.
164

 Jan 

Španovský v listině určil, ţe dosud dováţené (s vrchnostenským povolením) staré pivo-leţák 

(o jehoţ povolení není v listinách ţádná zpráva a ustanovení z roku 1544 tuto činnost 

zakazovalo) jiţ nemají Pacovští odebírat odjinud, ale přímo od vrchnosti, přičemţ Jan 

Španovský v ní odpustil dosavadní vrchnostenské dávky ve výši 12 bílých grošů z jednoho 

sudu dovezeného piva. V listině rovněţ určil moţnost, kdy si smí Pacovští dovézt tento druh 

piva. Jedinou moţností tak byla chvíle, kdy vrchnost nedala vařit staré pivo ve vlastním 

pivovaru. V tom případě ovšem výše posudného byla stanovena na zmíněných 12 bílých 

grošů z osmivědrového sudu a 6 bílých grošů ze čtyřvědrového sudu. Zásadní změny do 

těchto práv přinesl aţ nástup Ladislava Víty ze Rzavého, coby nové vrchnosti roku 1617, 

resp. 1618.
165

 Spory mezi ním a pacovskou obcí vedly k ustanovení zvláštní úřední komise, 

která měla objasnit právovárečné záleţitosti. V komisi zasedli příslušníci šlechty z okolních 

panství ve sloţení Jan nejstarší z Říčan na Staré Řečici a Novém Rychnově, hejtman 

Bechyňského kraje,  Mikuláš Beřkovský z Šebířova na Košeticích, Zikmund Matěj Vencelík 

z Vrchovišť na Kamenici a Chýnově, rovněţ hejtman Bechyňského kraje a Jan Houska ze 

Zahrádky a na Pošné. Výsledkem jejich jednání bylo zjištění zanesené do smlouvy, kterou 

uzavřelo město Pacov s Ladislavem Vítou ze Rzavého. Na jejím základě byla městu odebrána 

všechna práva vydaná ve věci právovárečnictví Zikmundem Rombhápem ze Suché roku 

1544. Veškerá práva přešla na Ladislava Vítu ze Rzavého. Ve smlouvě byla obsaţena rovněţ 

dohoda, ţe vrchnost nebude nutit měšťany k odběru nadbytečného piva, neţ kolik potřebují. 

Smlouva rovněţ zprostila platby majitele várečných domů, kteří dosud platili vrchnosti 

10 bílých grošů a 1 slepici ročně. Touto smlouvou z roku 1618 přešlo várečné právo, omezené 

jiţ roku 1581 Janem Španovským z Lisova, plně do rukou vrchnosti.       

Dalším předmětem právních úprav v hospodářských záleţitostech se stalo právo 

šenkovat víno. K jeho úpravě došlo roku 1581 Janem Španovským z Lisova.
166

 Právo bylo 

určeno domům, z nichţ plynul vrchnosti "povarný" plat.  O jeho výši 10 bílých grošů a jedné 

slepice se dozvídáme aţ v listině Ladislava Víty ze Rzavého. V těchto domech smělo být víno 

skládáno a šenkováno za podmínky, ţe z kaţdého vyšenkovaného vědra vína byl vrchnosti 
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zaplacen poplatek ve výši jednoho bílého groše. Pokud by se nalezl někdo, kdo by chtěl obejít 

tuto povinnost a byl přistiţen, měl zaplatit pokutu 15 bílých grošů ve prospěch konšelů.  

Další z úprav práv spojených s prodejem vína se pojí s nástupem nového pána panství, 

Janova bratra Michala Španovského (nastoupil roku 1584). Ten jiţ následujícího roku 1585, 

kdy scelil panství pod vlastní "vládu", uzavřel s městečkem „snešení“ v záleţitosti prodeje 

vína.
167

 V něm určil, aby veškeré zisky z posudného jiţ neplynuly do příjmů vrchnosti, ale do 

příjmů města. Za důvod svého rozhodnutí označil Michal Španovský z Lisova skromné 

příjmy pacovské obce. Jiţ při vydání souhlasu k ustanovením výše uvedené listiny z roku 

1581 ţádal Michal na Janovi, aby bylo víno šenkováno v jednom místě v pořadí jednotlivých 

domů, na které se vztahovalo právo šenku. Snahou Michala Španovského bylo prosadit 

maximální dohled nad přivezeným a následně šenkovaným vínem. Záměr rozšířit obecní 

příjmy vycházel z ustanovení, ţe za kaţdé přivezené víno bude zaplacena dávka. Proto 

součástí ustanovení byla i povinnost pro ty, kteří nechtěli zaplatit posudné, aby odjeli s vínem 

pryč, případně mohlo být víno zabaveno. V souvislosti s uděleným právem, z něhoţ plynuly 

příjmy do obecní pokladny, ponechal městu právo zvyšovat posudné podle „uznání, času 

a příčin,“ stejně jako mu ponechal příjem plynoucí z výběru pokut. Na konšelích pak bylo 

vymoţení pokuty případně zabránění ve skládání vína. Jedinou výjimku v platbě 

představovali dodavatelé vína pro vrchnost. Pokud někdo přivezl víno vrchnosti, neměl být 

dávkou zatíţen. Dohled konšelů plnil rovněţ funkci „zdravotní policie.“ Konšelé tak při 

kontrole měli zjišťovat hustotu vína stejně jako dbát, aby se v obci nerozšířil alkoholismus. 

Pro tento případ si vrchnost vyhraňovala omezit prodej vína „jistým řádem,“ pokud by míra 

spotřeby překročila 22 věrtelů za týden. Při konfirmaci práv roku 1596 Michalem 

Španovským z Lisova se do výčtu konfirmovaných listin uvedená listina o vínu nedostala.  

V nové listině pouze ustanovil v souvislosti s šenkováním vína, aby ti, kteří měli várečné 

domy, byli na dvou místech na „pořádku volní a svobodní“. 

Další významná komodita, která se stala součástí právních úprav mezi vrchností 

a městem se vztahovala na právo prodeje soli. První zmínka o této právní úpravě je obsaţena 

v listině Jana Španovského z Lisova.
168

 Stěţejní změna úprav spočívala v určení osob, které 

směly sůl prodávat. Iniciátorem právní úpravy byl purkmistr, konšelé i obecní starší, kteří 

podali stíţnost na prodej soli, jak byla praktikována ve městě. Dosavadní způsob prodeje byl 

na škodu prodeje soli z obecní solnice a důchodu z něj plynoucímu. Jan Španovský nařídil, 

aby ţádný z obyvatel Pacova neskladoval ve svém domě sůl určenou na prodej, ale aby se sůl 
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prodávala jako dosud, pouze však v obecní solnici. Pokud by některý z obyvatel jednu nebo 

více prostic prodal, měl být pokutován za kaţdou prostici 15 bílými groši plynoucími do 

obecní pokladny. Pro zajištění chodu prodeje měli purkmistr a konšelé volit lidi „hodné,“ 

kteří měli být pod přísahou, a obec měla při prodeji zachovávat náleţitou „mírnost“ v ceně 

soli. Příjem ze soli se tak stal dalším zdrojem financí pro obecní pokladnu.  

Druhou významnou skupinu práv představují privilegia na konání trhů. Pro oblast 

Pelhřimovska jsou nejstaršími dokumenty tohoto obsahu panovnická privilegia Zikmunda 

Lucemburského z let 1436-1437.
169

  V případě Pacova byla první listina tohoto obsahu  

vydána aţ o více jak šedesát let později. Roku 1503 vydal král Vladislav Jagellonským na 

přímluvu Pavla Malovce z Pacova Pacovským privilegium, v němţ městu udělil právo na 

konání jednoho ročního jarmarku, který se měl konat po osm dnů od pondělí před svatým 

Havlem.
170

 Vladislavův syn Ludvík ve svém privilegiu pro městečko vydaném v roce 1519 

udělil Pacovským právo na konání trhu a to kaţdé pondělí.
171

 Posledně zmíněná listina z roku 

1519 v podstatě právně potvrdila dosud trvající trh v hospodářském slova smyslu, který se 

dosud konal  bez listinného potvrzení.  Zajímavost této listiny tkví rovněţ ve skutečnosti, ţe 

o její vydání neţádala panovníka příslušná vrchnost, ale samotná obec, jak zní v samotné 

listinné formuli: „že jest na nás vznešeno jménem opatrných všech obyvatelů městečka 

Pacova“.
172

  Jaký byl důvod k této skutečnosti? Jednou z moţností výkladu je fakt, ţe 

měšťané ţádali potvrzení jiţ existujícího trhu, na který neměli příslušnou listinu.  Domnívám 

se, ţe okolnost ţádosti můţe také vycházet ze situace pramenící v postoji vrchnosti. 

Majitelkami panství byly dvě dcery po zemřelém Pavlu Malovcovi z Pacova. Správu jejich 

jmění vykonával poručník Mikuláš Malovec z Pacova a na Borotíně.  Uvedenými privilegii se 

rozvoj práv na konání jarmarků a trhů v případě Pacova uzavřel na více jak devadesát let. 

Z hlediska širšího vývoje oblasti Pelhřimovska vývoj v udělování práv na konání jarmarků 

a trhů nevybočuje z jistých hranic, jimiţ procházela tato oblast Českého království. Do roku 

1550 vznikla základní síť právně zajištěných trhů, zatímco období let 1550 aţ 1620 je dobou 

dotváření této základní sítě.
173
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Do tohoto období spadá rovněţ i udělení privilegia císařem a českým králem 

Matyášem II. roku 1612.
174

 Opět ani v tomto privilegiu není ţádná zpráva o přímluvách za 

vydání privilegia ze strany příslušné vrchnosti, nýbrţ listina obsahuje odkaz na purkmistra, 

konšele i celou obec ţádající o udělení jarmarku nejprve na Rudolfovi II. a nyní na Matyášovi 

II. Z listiny se rovněţ dozvídáme, ţe Pacovští měli vydánu Matyášem II. jiţ dříve listinu na 

konání jarmarku ve čtvrtek po neděli Cantate.
175

 Přesto ţe obec měla vydánu listinu povolující 

konání tohoto jarmarku, k jejímu naplnění nedošlo. Městská obec se obrátila (jak se uvádí 

v privilegiu) na panovníka s ţádostí, aby jim nepotvrzoval uvedený jarmark, ale chtěli pro 

zlepšení jejich chudých ţivností (jak sami argumentovali) udělení trhu na prodej a koupě 

koní,  který se měl konat v úterý a ve středu v období postu, a dále trh na hovězí dobytek 

konaný v pátek a v sobotu před Boţím nanebevstoupením a před Boţím tělem. Císař Matyáš 

II. roku 1612 Pacovským potvrdil konání jak uvedeného jarmarku, tak i dobytčích trhů roku 

1612. Matyášovo privilegium představuje na Pelhřimovsku jeden z prvních dokladů trţního 

privilegia ke konání specializovaných trhů na dobytek, které byly rozšířeny v průběhu 17. 

a 18. století i v jiných městech na území dnešního okresu Pelhřimov.
176

  

Při analýze výše uvedených privilegií na konání trhů a jarmarků lze konstatovat, ţe 

všechna práva na jejich konání byla vydávána panovníkem, jak bylo obecným zvykem 

v království. Týdenní trhy ve všeobecném měřítku měly zajišťovat prodej zemědělských 

produktů, případně běţných prací místních řemeslníků. Tento typ hospodářské směny 

v případě Pacova existoval jiţ nejméně v průběhu 15. století, ale právně byl potvrzen aţ roku 

1519 vydáním privilegia Ludvíka Jagellonského. Výroční jarmark byl městu vydán na 

základě přímluv Pavla Malovce z Pacova Vladislavem Jagellonským roku 1503. Jeho délka 

byla určena osmi dny počínaje pondělím před svatým Havlem. Druhý jarmark udělil městu aţ 

Matyáš II. roku 1612 a to ve čtvrtek po neděli Cantate. Výroční trhy byly rozděleny na období 

přibliţně konce dubna a půli října. Jedním z prvních privilegií na konání specializovaných 

trhů s dobytkem na území Pelhřimovska byla listina Matyáše II., kterou císař povolil trhy 

s koňmi a hovězím dobytkem v Pacově roku 1612. Tyto trhy  vyplňovaly v průběhu roku 

období od počátku postu do jeho konce a období druhé poloviny května. Z hlediska určení 

přesných dnů je moţné konstatovat, ţe vyjma svátku sv. Havla, který připadal sice na 16. 

října, ovšem na různé dny, byly ostatní trhy a jarmarky pevně fixovány na den v týdnu, 

zatímco jejich přesné datum se pohybovalo v závislosti na církevním roce. Týdenní trh tak 

připadal na kaţdé pondělí; v období února aţ března, resp. února aţ dubna; dobytčí trh 

                                                 
174

 MZA Brno-SOkA Pelhřimov, AM Pacov, inv. č. 290, karton č. 32-opis listiny. 
175

 Tamtéţ. 
176

 Z. Martínek, Trhová privilegia, s. 44-45. 
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s koňmi na úterý a středu; dobytčí trh s hovězím dobytkem na pátek a sobotu, jarmark 

udělený Matyášem II. na čtvrtek. Těmito přesně určenými dny tak bylo zajištěno, ţe se vyjma 

svatohavelského jarmarku nesetkaly týdenní trhy s některým z ostatních trhů. Jediným dnem, 

kdy se trhy a jarmarky nekonaly, byla neděle. Svátky resp. církevní slavnosti, k nimţ se trhy 

a jarmarky vztahovaly, představovaly půst, neděle Cantate, Boţí vstoupení, Boţí tělo a svatý 

Havel.         

V průběhu více jak 200 let obdrţela pacovská obec mnohé výsady a práva. Vydavateli 

práv byli jak příslušní panovníci, tak pacovská vrchnost. Z obsahového hlediska představují 

privilegia široké pole práv, kterými byl Pacov obohacen v rámci právního postavení v raně 

novověkém období. Práva ustanovovala podobu městské správy, vztah vrchnosti k městu, 

hospodářské postavení města, stejně jako postavení jeho obyvatel. Při komparaci práv 

udělených Pacovu spolu s blízkými oblastmi lze konstatovat, ţe byla vydána některá práva 

v jistém předstihu, zatímco jiná udělená práva odpovídala dobovým poměrům. 
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Diplomaticko-obsahový rozbor městské knihy    

Kniha jako celek 

"...všechno to a ty spisy shořely a v popel obrácené jsou, neb ani křesťánka ze sousedů 

do rathauzu nepřišlo, sám sem z to býti nemohl, musel jsem knihy z almary vytahati, když již 

nade mnou hořelo, s nimi prostředkem dvora jíti, tu vidíce posla právního... státi, postavím je 

[knihy] v komín u velikého [člověka] a pravím poslovi, vezmi je, on že nevezme, tu já 

rozzloben pravím, vezmi sakramenta a zase do rathauzu .. už skrze oheň neb šatlava i chlívy 

hořely, proběhl [jsem] a ohlídám se zda městské knihy vzal... ano jich tu nebylo. Tu má 

referáda byla do pivovaru do humna [přenesena]".  Těmito slovy zachytil zprávu o poţáru 

radnice roku 1727 městských písař.
177

 Vinu za škody, které způsobil oheň na městském 

archivu, přisuzoval předkům, kteří pro uloţení písemností nevybudovali "nejmenšího sklípka 

klenutého".  Úřední dokumenty byl uloţeny v dřevěných skříních, které podlehly rovněţ 

zkáze.  Pamětní zápis, zachycený v knize označené jako "kniha srovnání pamětí při úřadu 

purkmistrovském, rozličných rozepří před úřad purkmistrovský přicházejících pro paměť 

budoucí, srovnání takových rozepří ustanovena a založena," bohuţel blíţe necharakterizuje 

zachráněné městské knihy. Z období před poţárem se nedochoval inventář ani jiný typ 

soupisu úředních materiálů uloţených na městské radnici. Pro rekonstrukci geneze a následný 

popis městských knih doloţitelných v prostředí pacovské městské kanceláře je proto třeba 

vyjít z analýzy dochovaného svazku městské knihy, knihy sirotčí a účetní spolu s doplněním 

o více či méně hypotetické předpoklady dalších druhů knih. 

Analýza dochované knihy z obsahového hlediska se stala předmětem zájmu 

následující kapitoly. Zápisy pro všeobecnou paměť, nikoli jen tu právní, tvoří jen malou část 

jejího obsahu. Samotná kniha je v zápisech označována všeobecně jako "tyto knihy městské". 

Sami písaři ji přívlastkem pamětní označili pouze v jediném případě a to roku 1650.
178

 

Zachycené zápisy v několika případech odkázaly na skutečnost, ţe daný zápis právního 

obsahu byl vloţen do městské knihy mezi ostatní smlouvy.
179

  

O přímém důvodu vzniku analyzované městské knihy není moţné podat konkrétnější 

informace. Přímé privilegium či nařízení vrchnosti k vedení městské knihy v tomto případě 

není zřejmé.
180

 Zmínku o vedení městské knihy, ovšem pro agendu kšaftů, lze spatřovat 

v ustanovení listiny Jana Malovce z Pacova vydané roku 1447.
181
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 MZA Brno-SOkA Pelhřimov, AM Pacov, inv. č. 8, kniha č. 2. 
178

 Tamtéţ, inv. č. 1, kniha č. 1, pag. 346. 
179

 Tamtéţ, pag. 84, 101, 103.  
180

 K problému vydaných privilegií pro města blíţe Hana Pátková, Privilegia na vedení městských knih pro 

poddanská města v předhusitských Čechách, in: Zdeněk Hojda-Hana Pátková, Pragmatické písemnosti 
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Nejstarší pacovská městská kniha byla v roce 1987 restaurována a konzervována 

v dílně Státního oblastního archivu v Třeboni, a proto má dnes zcela novou vazbu. Z původní 

podoby knihy se dochoval jen fragment původního koţeného pokryvu
182

 zdobeného 

slepotiskem.
183

 Folia knihy mají rozměr 21x29 cm, nepatří tak ani k nejmenším, ani 

k největším knihám uloţeným ve Státním okresním archivu v Pelhřimově. Kniha byla 

v průběhu období seříznuta po straně, díky čemuţ došlo k odstranění některých písmen 

v zápisech zapsaných aţ do konce stránky. Tento jev je moţné pozorovat především u zápisů 

ze 17. století. Mladší zápisy nebyly tímto zásahem poškozeny v takové míře, a proto dataci 

ořezu nelze blíţe určit.       

Celá kniha, kromě jediného zápisu, byla vedena v českém jazyce. Jediný zápis v latině 

byl v městské knize zachycen v souvislosti se soupisem kostelních předmětů na přelomu 15. 

a 16. století.
184

 Z dochovaných jednotlivin, případně z rozboru korespondence městské 

kanceláře s vrchností, která se dochovala pouze v případě Jana Černína z Chudenic, lze 

konstatovat, ţe uţívaným jazykem byla čeština.
185

 Rovněţ v českém jazyce byl koncipován 

dokument určený svým obsahem praţským úřadům, vzniklý v rámci sporů města s vrchností 

o potvrzení práv za Jana Černína z Chudenic.
186

 O vlivu němčiny na městskou kancelář není 

moţné pro torzovitost materiálu obšírněji pojednat.  

K datování jednotlivých zápisů bylo uţíváno dvojího způsobu. V převáţné části zápisů 

bylo uţíváno datování pomocí křesťanského kalendáře, totiţ týdenního dne a svátku, zatímco 

v menší míře bylo uţito průběţného datování. Ke kombinaci datace pomocí svátku 

s týdenním dnem a uţití průběţného datování dochází roku 1619.
187

 Tyto projevy jsou nejprve 

ojedinělé, avšak k jejich nárůstu došlo ve třicátých letech 17. století. Z křesťanských svátků 

představuje jisté specifikum datování pomocí svatého Štastného, obecně označovaného jako 

Felixe. Za projev náboţenské orientace zdejší oblasti lze označit i dataci pomocí svátku Jana 

Husa
188

, který byl uţit k určení zápisů například v osmdesátých letech 16. století.
189

      

                                                                                                                                                         
v kontextu právním a správním (Opera Facultatis philosophicae Carolinae Pragensis VI), s. 121-126; Marie 

Wasková, Liber memorabilium Starého Města praţského z let 1631-1648 (1656), Sborník archivních prací 57, 

2007, č. 2, s. 581.  
181

 „...zdáv jsa, neb na smrtelné posteli, takţe poručenství  jmá vedle obyčeje starého učiniti, jakoţ se v Kuřimi 

děje, neb v knihy městské tu v Pacově, zapsati moci bude...“  listina Jana Malovce z Pacova z roku 1447. MZA 

Brno-SOkA Pelhřimov, AM Pacov, inv. č. 7, kniha č. 1, pag. 17-18. 
182

 O popisu restaurátorských prací viz zpráva připevněná na deskách restaurované knihy (Tamtéţ). 
183

 K popisu před restaurováním rovněţ L. Pecháček, Nejstarší městské knihy, s. 66. 
184

 MZA Brno-SOkA Pelhřimov, AM Pacov, inv. č. 7, kniha č. 1, pag. 520-521. 
185

 ČUS Jindřichův Hradec, fascikl č. 734-735.  
186

 NA Praha, sign. P 34/1-záleţitosti města a panství (spory o městská privilegia s vrchností z let 1630-1650). 
187

 MZA Brno-SOkA Pelhřimov, AM Pacov, inv. č. 7, kniha č. 1, pag. 196 
188

 MZA Brno-SOkA Pelhřimov, AM Pacov, inv. č. 7, kniha č. 1, pag. 194, 413, 459, 473. 
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Dobové členění městské knihy 

Objasnění geneze pacovské městské knihy nejen po stránce obsahové, ale i po stránce 

písařské, představuje nesnadný úkol. Při zběţném prostudování překvapí kniha poněkud 

neorganizovaným, chaotickým členěním. Při takovém pohledu lze dojít ke zjištění, ţe její 

zápisy nejsou členěny ani chronologicky, ani obsahově.
190

 Ovšem jistý systém 

a chronologičnost je moţné odhalit aţ po důkladném zregestování knihy za vyuţití výpočetní 

techniky. Na základě této analýzy lze konstatovat následující.
191

  

Městská kniha byla opatřena foliací v průběhu 17. století. Její podoba vychází 

z dobově běţně uţívané kombinace písmen abecedy a číslic 1 aţ 30. Dodnes je tato foliace 

patrná na většině listů. Na některých byla zničena, případně silně poškozena hnilobou. 

Podobu foliace lze na některých místech alespoň teoreticky doplnit a odhalit tak moţné hiáty.  

Ztráty lze odhalit u listů, které následují za listem, který nese označení B21 (dnes pagina 93). 

Pagina 97 je ovšem označena dobovou foliací C14. Důvod ztráty listů z rozmezí B22 aţ C13 

je podle mého názoru moţné hledat v násilném odstranění přibliţně dvaceti listů. Násilnému 

vynětí listů by odpovídalo i poničení vazby knihy. Poničení vazby bylo natolik zásadní, ţe 

bylo rozhodnuto o  restaurování a konzervaci celé knihy, kterou provedla v roce 1987 H. 

Dvořáková ve Státním oblastním archivu v Třeboni.  O absenci listů v jisté míře svědčí 

i obsahová césura v dochovaných záznamech, které chybí pro období po roce 1672. V nich je 

moţné předpokládat záznamy do konce 80. let 17. století, neboť obdobné zápisy z mladšího 

období jiţ obsahuje "kniha srovnání pamětí při úřadu purkmistrovském".
192

  Jistou absenci 

listů je moţné rovněţ odhalit mezi folii F10 a G1, mezi kterými nejsou obsaţená folia F11 aţ 

F30. Zde ovšem lze předpokládat písařovu chybu, neboť z hlediska obsahu ani kontinuity 

zápisů není kniha poškozena. 

Nejstarší zápisy byly do městské knihy vtělovány na dvě místa. Do úvodu, dnes 

označeném paginou 1 aţ 20, byly intabulovány zápisy týkající se především městské správy 

(přísaha), ale i zápisy majetkoprávního obsahu - omezení majetkových práv či zřízení 

věcných břemen. Druhá skupina zápisů byla do městské knihy vkládána do míst označených 

dnes paginou 498 aţ 522. Sem byly zapsány obligace, prodeje a pronájmy nemovitostí, ale 

i soupisy kostelních předmětů. V této rané genezi městské knihy byly poloţeny základy pro 
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 Marie Bláhová, Historická chronologie, Praha 2001, s. 352 s odkazy na edice městských knih uţívajících 

tohoto svátku pro datování. 
190

 J. Nuhlíček, Nejstarší městské knihy, s. 193-194. 
191

 O podobě úprav městských knih pojednávají jednotlivé studie věnované obsahově smíšeným městským 

knihám. Úprava zápisů v knihách vychází z činnosti městského písaře. Z prostředí Vimperka je patrné jisté 

členění spolu se specifickou úpravou městské knihy - blíţe Václav Starý, Nejstarší zachovaná vimperská 

městská kniha, Archivum Trebonense, 1982, s. 29. 
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 MZA Brno-SOkA Pelhřimov, AM Pacov, inv. č. 8, kniha č. 2. 
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její budoucí uspořádání. V první části se od paginy 21 aţ do paginy 79 vtělovaly opisy listin. 

Tato část knihy tak plnila roli knihy privilegií, které byly vedeny ve velkých městských 

kancelářích.  Od roku 1584 byla započata v rámci celého svazku nová obsahová část knihy 

(od paginy 121), v níţ byly výhradně obsaţené zápisy o obnovách městských rad. Ty byly 

zanášeny do knihy vţdy v chronologické posloupnosti. K tomuto typu zápisů byly za 

Mikuláše Španovského z Lisova a následně Jana Černína z Chudenic a jeho manţelky Zuzany 

připojeny texty přísah, kdyţ starší řada přísah na počátku knihy byla opuštěna. K zápisům 

o obnovách rad byl připojen soupis domů v Pacově, resp. jejich drţitelů,
193

 kteří byli povinní 

účastí na robotě nařízené podle listiny Michala Španovského z Lisova.
194

 Naopak k části 

přepisů privilegií byla zapsána na počátku 90. let 16. století zpráva o vzniku nového typáře.
195

 

Tím je vyčerpán popis dobového členění městské knihy. "Běţná agenda," která byla do 

městské knihy v průběhu desetiletí zapisována, byla intabulována v jednotlivých letech do 

knihy v následující podobě:              

Pag. Datace 1. kategorie 2. kategorie 

1

93 

     1619 Zápis sporného soudnictví Mimosoudní řízení-uráţka na cti 

1

94 

s.d. Zápis sporného soudnictví Mimosoudní řízení-uráţka na cti 

1

95 

1621 Zápis sporného soudnictví Mimosoudní řízení-uráţka na cti 

1

96 

1619 Zápis sporného soudnictví Mimosoudní řízení-uráţka na cti 

1

97 

1651 Zápis sporného soudnictví Mimosoudní řízení-uráţka na cti 

1

97 

1619 Trestní pokračuje z s. 198. 
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 Tamtéţ, inv. č. 7, kniha č. 1, pag. 115-118. 
194

 NA Praha, StM P106/P1. 
195

 MZA Brno-SOkA Pelhřimov, AM Pacov, inv. č. 7, kniha č. 1, pag. 40. 
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1

98 

1619 Trestní Pytlačení 

Tabulka 1 – Ukázka řazení zápisů v městské knize  

 

Daný písař připisoval zápisy v pořadí tak, ţe nový zápis započal podle svého uváţení 

buď na stránce předcházející před posledním zápisem nebo vynechal celý jeden list, pokud 

předpokládal delší obsah zápisu. V některých obdobích, například roku 1605, písař započal 

své zápisy, bez závislosti na jejich délce, na nové folio, čímţ vzniklo mnoho volných míst. 

Přesto všechny zápisy v chronologickém postupu zapisoval od zadní části knihy dopředu. 

Proto můţe dnes kniha vyvolávat dojem, ţe je psána odzadu, nebo ţe došlo v průběhu období 

k převazbě a nesprávnému seřazení listů. Tak tomu ovšem není, jak dokládají zápisy delšího 

charakteru, zapsané na více foliích, které udrţují pravidlo uvedené výše. Jistou zmatečnost do 

tohoto původního systému vnáší dva faktory. Prvním je skutečnost, ţe ne vţdy se podařilo 

písaři odhadnout potřebný počet stran a z původně očekávaných dvou stran popsal jen jednu. 

Druhá zůstala prázdná. Prázdné listy byly dodatečně obsazeny mladšími zápisy, byť jen 

o jeden či dva roky později. Příkladem můţe být rok 1618, kdy je zřejmé vepsání zápisů do 

prázdných stran, které měly být obsazeny zápisy roku 1610, avšak zůstaly prázdné. Druhým 

"komplikujícím" faktorem byla snaha písařů vyčlenit některý zápis z chronologické řady 

zanášených zápisů. Příkladem můţe být na pagině 208 a 209 zachycený zápis o nadaci k oltáři 

kostela. Při jejím zapsání roku 1503 byl zápis vloţen do "volného prostoru," avšak 

s narůstajícími zápisy byl zařazen do jedné řady "běţné agendy" a dnes působí na příslušném 

místě poněkud nesourodě.  

K prolnutí dvou řad zápisů, tedy zápisů o obnovách městské rady zapisovaných od 

paginy 121 se zápisy běţné agendy, zapisovanými od zadních desek dopředu, došlo roku 

1633. Zápisy běţné agendy se ovšem ukázaly jako "progresivní," kdyţ byly ve stejném 

způsobu zanášeny na volná místa před obnovy městských rad. V zápisech vedených od roku 

1665 do roku 1672 ovšem nastala změna. Tyto zápisy byly do městské knihy zapisovány jiţ 

v pořadí chronologicky vzestupném. Z kombinací všech výše uvedených systémů, které byly 

uţité pro vedení městské knihy, vyplývá pro současného badatele a editora velmi těţko 

srozumitelná podoba městské knihy. 
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Rozbor zápisů z hlediska obsahově-funkčních skupin 

Memorabilia – pamětihodnosti  

Jedním z obsahových typů pamětních městských knih jsou zápisy pamětihodností.
 196

 

Pro ty je typické, ţe neměly ustálený formulář, ale byly více méně vyprávěcího charakteru 

a daly by se přirovnat ke kronikářským zápisům (v tomto ohledu mají knihy pamětní společné 

body s městskými kronikami).
197

 Zápisy zachycovaly jednotlivé události, které se nějakým 

způsobem dotkly města a které mohly mít své právní důsledky (při poţáru vyţádané daňové 

moritorium; precedens pro řešení dalších situací) nebo je město povaţovalo z jiného důvodu 

za hodné uchování pro paměť.
198

 V případě pacovské městské knihy můţeme do tohoto typu 

zápisů zařadit devět zápisů. Jejich obsah je moţné rozdělit do dvou skupin. Jednu představují 

zápisy pro paměť jako takovou. V jisté míře je kniha transferem informace pro další generaci, 

aniţ by ovšem její zápisy na další generace kladly právní důsledky. Jejich obsah informuje 

o událostech ve městě nebo mají vliv na jeho další vývoj. Do tohoto typu zápisů náleţí 

informace  o úmrtí Jana st. Černína z Chudenic, hlásící se k roku 1642.
199

  Dalším zápisem je 

informace o přeloţení místa konání trhu na pole ke vsi Dolu. Zřejmě v souvislosti s morem 

byl trh přeloţen ven z města na zmíněná pole.
200

  Těsně ke zprávě o přeloţení jarmarku byl 

roku 1709 připojen zápis o úderu blesku do domu Matěje Třeského, díky němuţ následně 

vyhořelo pět pacovských domů.
201

 Významnou osobou v rámci úřední činnosti městské 

kanceláře byl městský písař Martin Razonius Písecký.
202

 Jeho povinnosti plynoucí z funkce 

městského písaře převzal roku 1615 jeho syn. Zřejmě z této souvislosti lze odvodit podrobný 

zápis data upřesněný na hodinu úmrtí písaře Martina Razonia Píseckého. Drobný přípis 

u zápisu z roku 1620 o lokalizaci radnice lze částečně zařadit do skupiny memoriálních 

zápisů. Ovšem je moţné si poloţit otázku, zda nepřísluší do skupiny zápisů evidujících věcná 

břemena plynoucí z majetkového práva, kdyţ původní zápis byl učiněn především pro zřízení 

věcného břemene s povinností svodu vody u sousedního domu.
203
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Druhou skupinou zápisů jsou ty, které obsahují právní závazky a povinnosti, a to 

v rámci širší společenské potřeby nebo širšího společenského dopadu. Údaje zde zachycené 

působily nejen na samotné současníky, ale i na další generace. Povinnost zpívat z graduálu 

kaţdou neděli a v adventu vznikla Pacovským roku 1497, kdy dal jistý Michal vytvořit 

graduál. Garantem naplnění jeho přání se měli stát současní i následovní konšelé, kteří 

přislíbili naplňování jeho přání, tedy zpívání nad graduálem v apoštolské dny a o příslušných 

svátcích.
204

  Povinnost ohraňovat místo za městem, kam byl přeloţen hřbitov, vznikla 

purkmistru a konšelům jak soudobým, tak i následným roku 1550. Povinností purkmistra 

a konšelů bylo zajistit ochranu místa, kam byla uloţena těla zemřelých. Doba, po níţ měli 

takto místo ochraňovat, byla stanovena na osm let. Poté bylo uloţeno těla vyzvednout 

a kosterní pozůstatky uloţit do kostnice u kostela sv. Michala.
205

  

Zvláštní skupinu zápisů pro paměť představují zápisy spojené s chodem úřadu. 

Z právního hlediska představoval tento zápis nejzásadnější informaci „pro paměť,“ která 

ovlivňovala podobu písemností expedovaných městskou kanceláří. Roku 1590 byla dána 

k vyrytí „pečeť menší městská,“ kterou se započalo pečetit od masopustního pondělí  téhoţ 

roku.  Starý typář byl uloţen do truhlice, v níţ byly sirotčí peníze. O významnosti této 

informace jistě svědčí její zanesení do části knihy, kam byly zapisovány opisy privilegií.
206

 

 Shrneme-li všechny případy memoriálních zápisů, tedy zápisů pro paměť, pak je 

moţné konstatovat, ţe v případě pamětní knihy z Pacova je typická malá četnost zápisů na 

dlouhou dobu vedení městské knihy. Z uvedených příkladů je moţné vycítit jistou paměť na 

uzavřený děj. Jako by odchodem nebo ukončením uţívaní starých pomůcek, tj. působení 

jednoho člověka končilo období jedno a započalo se nové, které tak bylo vymezeno vţdy 

konkrétním datem.  
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Privilegia207
 

O významu a obsahu jednotlivých listin vydaných ve prospěch města pojednává první 

kapitola této studie. Opisy privilegií a výsad představují poněkud sloţitou skupinu zápisů, 

které udávaly městské knize různý charakter. Zápisy privilegií mohly nabývat dvou 

základních podob podle účelu, za nímţ byly do městské knihy přepsány. První variantu 

představuje moţnost, kdy přepisy do knihy byly zaneseny, aby chránily městská práva 

a svobody. V daném případě měla kniha charakter knihy městského zákonodárství. Pokud 

ovšem byly zápisy do knihy uskutečněny proto, aby lépe evidovaly městské výsady jako jisté 

druhové kopiáře, pak náleţí do skupiny městské správy v uţším slova smyslu.
208

   

Postavení měst ve vnějším světě bylo omezováno panovnickou mocí pro královská 

města, vrchností pro města poddanská.
209

 Vrchnosti postupovaly městům některá svá 

dosavadní práva a to formou privilegií. Ta se stávala pro města velmi cennými dokumenty, 

které určovaly městu jeho společenské postavení, práva, ale i povinnosti. Tato udělená práva 

byla přepisována do některého z typů vedených městských knih. Pokud se v rámci městské 

kanceláře vytvořila specializovaná kniha, pak se označuje jako kniha privilegií. Tyto knihy 

privilegií slouţily ve městech jako soubory udělených práv, tedy písemností zásadní právní 

průkaznosti. Evidenční funkci tento typ knih získal aţ později a nebyl tedy primární při jejich 

vzniku.
210

  

Jak tomu bylo v případě Pacova? Existují dostatečné prameny k odhalení výsad 

vydaných pro město jednotlivými vrchnostmi? Odpovědi na uvedené otázky můţe poskytnout 

analýza příslušných folií dochované  městské knihy. S uvedenými otázkami souvisí i otázky: 

Jakou podobu měla  geneze městské knihy z hlediska opisů privilegií vydaných ve prospěch 

města jako celku i jeho jednotlivých obyvatel od příslušných vrchností či panovníků? Byly do 

knihy opsány všechny městu vydané listiny? Do jaké míry se liší zápisy v městské knize 

s originálem-listinou? Ne na všechny otázky lze získat z městské knihy uspokojivé odpovědi. 

Opisy privilegií vydaných ve prospěch města zahrnují v městské knize na 70 stran, 

tedy přibliţně 13% jejího obsahu. Opisy privilegií jsou v městské knize zachyceny na pagině 

5-79. Jen na několika stranách vymezených pro opisy privilegií můţeme dnes najít mladší 

a s uvedeným typem zápisů nesouvisející  zápisy (prodej mlýna 1568 a vejrunky s ním 
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spojené,
211

 rukojemství za poddaného z roku 1570
212

 zápisy o narovnání nactiutrhání z let 

1679
213

, 1667
214

, 1668
215

 a jeden zápis svatební smlouvy z roku 1678
216

 (pag. 73). Jejich 

přítomnost v této části knihy souvisí s genezí knihy jako celku. Do této části byly vepsány 

především aţ v mladším období.
217

 Z roku 1590 byl mezi privilegia vepsán zápis pamětního 

charakteru o zřízení nové městské pečetě
218

 a „ceník“ za poskytnuté písařské sluţby,
219

 mající 

charakter instrukce. Tyto posledně dva uvedené případy jsou těsně spojeny s právním 

prostředím, resp. s chodem úřadu. Z uvedeného je zřejmé, ţe pro opisy privilegií bylo 

v městské knize vyhrazeno několik desítek folií. Do volných „nepopsaných“  míst byly 

následně vloţeny mladší zápisy, které s tímto typem zápisů - privilegií nesouvisí.   

Městská kniha obsahuje dva typy zápisů obsahující agendu městských privilegií. 

První, nejvíce zastoupený, představují samotné opisy listin. Druhý typ reprezentují zápisy na 

jediné straně.
220

 Tento druhý typ představuje „Poznamenání listuv, majestátuw, privilegií 

a nadani milostivých městu Pacovu od slavných císařův, králův, pánův a vrchnosti téhož 

města učiněných též i potwrzování jich.“ Uvedené poznamenání (v textu jej označuji jako 

soupis privilegií) obsahuje na 22 poloţek.
221

 Z hlediska paleografie se na jeho vzniku podíleli 

tři písaři. První písař zapsal záznamy 1 aţ 17. Sedmnáctá poloţka obsahuje záznam o smlouvě 

Ladislava Víty ze Rzavého s městem o várečné právo. Druhá písařská ruka zpracovala zápisy 

18 aţ 21 (1620-1637). Nejmladší zápis náleţí třetí písařské ruce. Základní část tohoto soupisu 

privilegií vznikla v období do roku 1618 s tím, ţe následně byla doplňována do roku 1667 

(mladší listiny do něj jiţ zachyceny nebyly). Chronologickou posloupnost v řazení uvedených 

listin narušuje privilegium krále Ladislava na jarmark z roku 1503 (poloţka 11), které písař 

zařadil za záznam z roku 1589 (poloţka 10). Při porovnání obsahu záznamů s opisy listin, 

které jsou obsaţené v knize, je moţné konstatovat, ţe seznam obsahuje navíc pod poloţkou 

č. 3 („Krále Ludvíka na trhy, purkmistra a pečeť“),  č. 11 (Krále Ladislava na Jarmark 

s. Havelský“). Seznam tak obsahuje zmínky o všech privilegiích vydaných pro město, zatímco 

mezi přímými opisy listin chybí privilegium Ludvíka a Vladislava Jagellonského. Uvedený 

soupis vznikl v období raného novověku a plnil funkci evidence městských výsad. Proč 
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ovšem nebyly do městské knihy opsány listiny vydané panovníkem? Odpověď můţe přinést 

hlubší rozbor opsaných listin. 

Porovnání zápisů v městské knize s originálními listinami dnes není bohuţel moţné, 

neboť se původní listiny do současné doby nedochovaly. Naše poznání o „autentičnosti opisů“ 

ovšem můţe v jisté míře pomoci rozšířit vidimát táborské městské rady, který je datován 

svým vznikem k 1596.
222

 Vidimát, který je dnes uloţen ve fondu Stará manipulace 

v Národním archivu v Praze, vznikl zřejmě v souvislosti s vydáním listiny císaře Rudolfa II., 

v níţ císař konfirmoval městu všechna dosud získaná práva roku 1597. Ke komparaci podoby 

listin mohou napomoci další opisy, které se v četné míře dochovaly ve fondu Archivu města 

Pacova.
223

 Z nich významné místo představují opisy datované do 2. poloviny 18. století Jejich 

znění je potvrzeno městskou pečetí a opatřeno konstatováním, ţe opis byl proveden podle 

originální podoby listiny. Konstatování o zpracování těchto opisů na základě originálních 

listin podporuje argument, ţe opisy nebyly vytvořeny na základě zápisů v městské knize. Ke 

komparaci, která by měla odhalit „míru autenticity“ a genezi opisů obsaţených v městské 

knize, je nutné vyuţít jak samotné zápisy v městské knize, tak opisy v podobě táborského 

vidimátu a mladší opisy uloţené ve fondu Archivu města Pacova.  

O opisech městských privilegií v městské knize z paleografického hlediska lze 

konstatovat, ţe jednotlivé písařské ruce náleţí písařům, kteří byli v daném období písařsky 

aktivní v městské kanceláři. Z hlediska paleografické komparace tak odpovídají příslušné 

zápisy kontinuální-chronologické genezi knihy. Jaká je ovšem míra změn ve srovnání 

s originálním zněním listiny? V zápisech v městské knize lze spatřovat dobové opisy 

i z hlediska vývoje  pravopisných podob, zatímco opis ve vidimátu obsahuje jiţ pokročilejší 

formu ve vývoji jazyka. 

Proč byly listiny, byť ne zcela všechny, přepsány do městské knihy? A proč nebyly 

přepsány do knihy listiny panovnické? Domnívám se, ţe odpověď by měl přinést spíše rozbor 

diplomatiky vrchnostenské. Kladu si otázku, zda uvedená privilegia byla v období vzniku či 

těsně následujícím vkládána do desek zemských nebo do jiného důvěrného dokument. Desky 

zemské slouţily k potvrzování záleţitostí šlechty. Intabulace do nich v záleţitosti 

poddanského města mohla být potvrzena aţ poté, co k dané záleţitosti vydala souhlas 

vrchnost.
224

 Pokud si měšťané chtěli zajistit potvrzení městských práv nezávisle na vrchnosti, 

zbývala jim cesta opisu prostřednictvím městské knihy. 
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Z hlediska rozboru formuláře listin (čímţ se dostavám do diplomatiky vrchnostenské) 

je moţné konstatovat, ţe formulář listiny se v období první poloviny 16. století měnil jen 

v minimální míře. Tato skutečnost by nasvědčovala, ţe ve vývoji pacovské vrchnostenské 

kanceláře nedošlo k výraznému vývoji. Je tak otázkou, do jaké míry byly ve vrchnostenské 

kanceláři vyvinuté prostředky pro zajištění právní paměti na vydané dokumenty. V rámci 

přepisů listin se v městské knize nachází zprávy o vkladech zápisů do desk zemských, z nichţ 

pouze zápis z roku 1597 se týká privilegia vydaného Rudolfem II.
225

 Jestliţe byla listina 

intabulována do desk zemských, byla tato skutečnost na ní poznamenána a vţdy u opisů 

zaznamenávána. Pakliţe listiny nebyly intabulovány do zemských desek, domnívám se, ţe 

právě městská kniha plnila roli „důvěrného místa,“ kam si městská obec mohla zaznamenat 

příslušná práva. Tím by byl objasněn i důvod, proč nebyly do městské knihy pojaty 

panovnické listiny, neboť zajištění jejich znění v případě zániku samotné listiny bylo dáno 

úředním procesem panovnické kanceláře. Všechny listiny vydané městu vrchností aţ do roku 

1596 jsou v knize opsány. V roce 1597 vydal císař Rudolf II. městu privilegium, které 

obsahovalo konfirmaci všech dosavadních privilegií vydaných panovníkem i příslušnými 

vrchnostmi. Následující konfirmace privilegií, které vydal městu Mikuláš Španovský z Lisova 

roku 1606 a Ladislav Víta ze Rzavého roku 1618 nebyla do městské knihy pojata. Důvod? 

Domnívám se, ţe jejich obsah byl zajištěn listinou císaře Rudolfa II., která obsahovala stejná 

práva jako konfirmovaly nové vrchnosti. V uvedeném období nebyla do městské knihy pojata 

ani listina vydaná císařem Matyášem na jarmark a dobytčí trhy z roku 1612. K jisté změně 

v právním světě města došlo po sporu mezi Ladislavem Vítou ze Rzavého a městskou obcí 

o právo vařit pivo. Následně uzavřená smlouva mezi městem a vrchností z roku 1618 byla do 

městské knihy rovněţ zapsána. Dalším opisem je konfirmace Anny Markéty Šlejlovské 

a z roku 1637 konfirmace Jana Černína z Chudenic. Ta byla do městské knihy zapsána, i kdyţ 

byla vloţena do desk zemských. Zřejmě dlouhodobé spory mezi městem a Janem Černínem 

vedly městskou obec k tomu, aby si znění listiny zapsala do městské knihy a měla pojištěno 

její znění v rámci opisů dalších listin.
226

      

                                                                                                                                                         
četných argumentů o překročení práv pacovskými měšťany. NA Praha, StM P 34/1-záleţitosti města a panství 

(spory o městská privilegia s vrchností z let 1630-1650). 
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Městské hospodářství 

Hospodaření s obecním majetkem představuje zvláštní skupinu zápisů. Dosavadní 

badatelské výzkumy se zaměřují především na účetní knihy. Ovšem do hospodaření 

s obecním majetkem náleţí i jeho evidence, spolu s evidencí jeho prodejů, pronájmů a dalších 

případných transakcí, z nichţ následně vyplývají účetní příjmy či výdaje městské obce. 

Neméně zásadní byla evidence dluhů, které byly často zapisovány do knih počtů.
227

 Tyto typy 

knih, resp. zápisů jsou analyzovány poněkud zřídka. Pacovská městská kniha obsahuje zápisy 

o prodeji a pronájmu obecního jmění z období let 1537-1624, přičemţ zásadní část tvoří 

zápisy z let 1543-1598. Z obsahového hlediska se jedná o zápisy o prodejích a pronájmech 

obecního majetku. Převáţná část zápisů této skupiny byla do městské knihy vkládána na 

strany 498 aţ 517.
228

 Správu obecního jmění vykonávala obecně buď městská správa,
229

 nebo 

speciálně určení úředníci. V případě Pacova rozhodovala o prodejích a pronájmech městská 

rada. O přímé správě finančních prostředků podává analyzovaná městská kniha informace aţ 

z konce 16. století. Zřejmý nárůst příjmů do obecního důchodu ve druhé polovině 16. století 

způsobil potřebu vytvořit okruh osob, které budou speciálně vést hospodářství v podobě 

tzv. obecních starších. K jejich ustanovení došlo roku 1602 (viz kapitola o obnovách). Ze 

správy obecního jmění vznikly různé typy dokumentů, resp. finančních knih. Jen výběrem lze 

jmenovat berní knihy, rejstříky berní, radní počty, purkmistrovské rejstříky, knihy šosovní 

a účetní knihy městských hospodářských úřadů (solní obchod, obilní obchod, pivní a vinný 

obchod) a pomocných dočasných úřadů městské správy (knihy mostního úřadu, rejstříky 

mimořádných sbírek).
230

 Vývoj městské správy a kanceláře se odráţel i ve vývoji finančních 

dokumentů. Centrální kniha se často rozštěpila do několika částí,
231

 stejně jako se profilovaly 

knihy podřízených správců jednotlivých úřadů.  

Ke správě obecního jmění, resp. jeho jednotlivých fondů - např. zádušního, byly 

voleny osoby, které zodpovídaly za jejich řádný chod. V případě špitálu to byli tzv. špitálníci, 

v případě zádušního jmění kostelníci. Pro výběr finančních hotovostí byli určeni desátníci. 

Jednotlivé osoby pak byly městské obci zavázány přísahou (viz kapitola o přísahách). 
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Majetek těchto fondů byl i v případě analyzované pacovské městské knihy zapisován v první 

a z velké části i v druhé polovině 16. století do městské knihy.  

Prodej a koupě  

Ze zápisů jako celku není zřejmý veškerý obecní majetek, nýbrţ jeho dílčí části. Je tak 

moţné říct, ţe evidence veškerého obecního majetku nepředstavovala hlavní náplň těchto 

zápisů. V rámci zápisů je moţné rozdělit jejich obsah na dvě skupiny - na koupi nemovitostí 

pro rozšíření obecního jmění a na prodeje obecního jmění. Do první skupiny náleţí jediný 

zápis v pamětní městské knize, jehoţ obsahem je majetkoprávní transakce s dědictvím 

Martina Mareše z Prasetína.
232

 Martin Mareš prodal své dědictví pacovské obci roku 1536. Na 

základě prodeje přešlo do drţby městečka 1,5 lánu. Součástí smlouvy bylo ustanovení o tom, 

ţe při kaţdém "kladení peněz" dojde k zápisu splacené částky do městské knihy. S touto 

podmínkou Mareš souhlasil a obec si tak zajistila právní podklady pro případ pozdějšího 

sporu stejně jako evidenci v rámci prodeje. Ke splacení veškerých pohledávek došlo roku 

1543, kdy Martin Mareš kvitoval splacení celé částky. V následujícím půl století zřejmě došlo 

k proměně tohoto jmění na dva poddané, neboť roku 1624 pacovská obec, purkmistr, konšelé 

a obecní starší prodali Janu Vratislavovi z Mitrovic a na Vodici právě tyto dva poddané 

z Marešova dědictví.
233

  

Prodeje obecních nemovitostí představují poněkud četnější typ zápisů. Ve všech 

případech se jednalo "o kusy" obce", které se nacházely v těsném sousedství polí, luk či cest 

osob, jimţ byly prodány. Touto formou tak byly prodány v jednom případě kus sadu a kus 

obce v louce bez bliţšího popisu. Mezi osobami, kterým byly nemovitosti prodány, lze 

jmenovat v šesti případech mlynáře a ve čtyřech zápisech se jednalo o blíţe nespecifikované 

osoby.  

Pronájem 

Zápisy o pronájmu obecního majetku pochází z let 1559 aţ 1598. Předmětem 

pronajatých nemovitostí byly ve třech případech rybníky,
234

 ve čtyřech pole
235

 a ve stejném 

mnoţství kus obce bez bliţší konkretizace. Ve dvou případech byl majetek pronajat 

mlynářům, ve čtyřech blíţe neurčeným osobám a v jednom zápisu obyvateli ze Zhoře. U blíţe 

nespecifikovaných osob lze podle podoby jména očekávat, ţe se jednalo o obyvatele Pacova. 

Ze zápisů je patrné, ţe v rámci analyzovaných zápisů obec nepronajímala louky. K jejich 
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pronájmu bylo vydáno roku 1563 "snešení celé a dokonalé mezi panem purkmistrem 

a konšely z jedné a mezi vší obcí pacovskou strany druhé." Toto "snešení" se týkalo pronájmu 

obecních, zádušních (kostelních) a špitálních luk.
236

 Uvedené louky měly být od roku 1564 

postupně pronajímány těm, "kdo v sousedství sedí, tak jakož zapsaní týž v obci a louky 

v rejstřících jsou." Jejich soupis, obsaţený v městské knize, byl proveden jiţ v první polovině 

16. století.
237

 Spolu se soupisem platů k obecnímu špitálu obsahuje i výši plateb plynoucích 

z pronájmu obecních luk.  

Závěr z obecního jmění 

Pro objasnění typů zápisů v rámci agendy správy obecního jmění je moţné uvaţovat 

o analogicky vedené agendě jako v případě zádušního a špitálního jmění na konci 16. století 

v knize počtů. Kniha obsahuje jak část předpisnou pro jednotlivé fondy, tedy v jisté míře 

urbář platů ke špitálu, či pacovskému záduší, tak i účetní v podobě zápisů o skládání účtů 

solníků, osob povinných desátkem, či platů ke špitálu. Součástí zápisů jsou rovněţ zápisy 

o pronájmech jednotlivých nemovitostí, stejně jako zápisy o jejich darování k záduší. 

Posledně uvedené mají charakter obdobný jako v případě zápisů o prodejích a koupích 

obecního jmění, které jsou uvedeny ve starším období v městské knize. Tím je moţné 

ozřejmit důvod, proč mladší zápisy v analyzované knize obsaţené nejsou. Zřejmě začaly být 

vedeny v účetní knize obecního jmění, která se do současné doby nedochovala. 

Z uvedeného zjištění lze konstatovat, ţe zápisy v pamětní knize představují jen část 

zápisů spojených s agendou obecního majetku. Vedle zápisů o prodejích "kusů", obsahuje 

kniha i zápisy o pronájmu nemovitostí. Z nejstarší "vrstvy" zápisů pochází soupis obecních 

luk, jejichţ pronájem se od roku 1564 řídil pravidlem o pronájmu, k němuţ dospěla celá obec. 

Pronájem polí a rybníků nebyl podle obsahu městské knihy takto přesně specifikován a byl 

upravován pouze jednotlivými zápisy, které jsou obsaţené v analyzované pamětní městské 

knize. Z analogie z pozdějšího období vyplývá, ţe zvlášť byla zřejmě vedena kniha účetní, do 

níţ se zachycovaly přímé účetní příjmy, stejně jako do ní mohly být v pozdějším období 

zaneseny i příslušné zápisy o pronájmech a prodejích. 

Zádušní jmění 

Majetkové soubory slouţící k zaopatření církve můţeme podle jejich funkce rozdělit 

na beneficium a záduší. Beneficium je ta část majetku, jehoţ výnosy náleţí knězi k jeho 

osobní dispozici. Termín záduší se vţil pro nadace, jejichţ výnos byl určen především ke 
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stavební údrţbě kostela. V obou případech se jedná o instituce s charakterem nadace, jejich 

základ, ať jiţ v nemovitostech či v kapitálu, byl nedotknutelný, zatímco výnosy směly být 

pouţity ke stanovenému účelu. Správu záduší není moţné v období pozdního středověku 

a raného novověku povaţovat za součást církevní správy ve vlastním slova smyslu, je zcela 

integrální součástí úřední agendy patrona.
238

 Tam, kde záduší podléhala kontrole města, byla 

jeho správa plně začleněna mezi ostatní městské záleţitosti, kde nebyly zaloţeny zádušní 

knihy, mohou se vyskytovat záznamy týkající se zádušních věcí v jiných městských 

knihách.
239

 Ke správě kostela mohli být v daném městě voleni úředníci, kostelníci či 

zákristiáni.  

Jeden z nejstarších zápisů v pacovské městské knize náleţí soupisu církevních 

předmětů zádušního jmění. Nejstarší soupis obsahuje přehled ornátů a tří "seslíků".
240

 Z roku 

1487 pochází soupis všech kalichů pacovského kostela. Soupis byl proveden v uvedeném roce 

ve farním „domě.“ Další předměty byly do soupisu zahrnovány průběţně, jak o tom svědčí 

různá podoba písařských rukou, tak i datace hlásící se do roku 1495 u dvou zápisů. Roku 

1543 došlo k "umenšení" některých věcí v "klenotech," a proto byl proveden soupis nový, 

který obsahoval soupis ornátů i kalichů k uvedenému roku 1543. Jaký byl důvod zmíněného 

„umenšení", není zřejmé. Soupis pozdější, mladší, byl proveden aţ roku 1621. Jeho obsahem 

ovšem nebyl a priori soupis všech kostelních předmětů, ale soupis předmětů, které byly ve 

válečném období uschovány mezi pacovskými obyvateli. Přímý soupis všech předmětů byl 

zachycen v knize počtů s připojením bliţšího popisu válečných událostí roku 1620 a 1621.
241

 

Zápis v početní knize byl učiněn pro pojištění práv kostelníků. Na jeho základě mělo být 

dosvědčeno, ţe předměty nezcizili příslušní kostelníci. Zatímco soupis v pamětní knize 

obsahuje seznam "z místa skrytého věcí a klenotů od stříbra,“ ...početní kniha obsahuje soupis 

všech zádušních předmětů existujících v rámci zádušního jmění. 

Zádušní louky byly do pamětní městské knihy zachyceny jiţ v první polovině 16. 

století i s výší povinných plateb plynoucích z jejich pronájmu.
242

 Roku 1563 se představitelé 

městečka shodli, ţe od roku následujícího budou vedle obecních luk i zádušní pronajímány 

podle pořadí daného zápisem. O přímém účtování zádušního jmění nejsou z uvedeného 

období v analyzované městské knize ţádné zprávy. Vzhledem k podobě, v jaké byly tyto 
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účetní záleţitosti vedeny po roce 1592, lze předpokládat, ţe i v obdobné formě existovala 

účetní kniha pro starší období.  

Se jměním pacovského kostela souvisí i zápis o zřízení zádušní nadace za zemřelého 

„Petra Kaplíře ze Sulevic a z Vitmberka a Anny z Dírného manželky jeho i jich dětí i za 

všecken rod jich a Pavla nadepsaného i Malovce všecky a manželky jich“.
 243

 Původně byla 

tato nadace zapsána do desk zemských, z nichţ byl vyhotoven výpis, který byl následně 

zanesen do pacovské městské knihy. Jeho zvláštní charakter pociťoval jiţ tehdejší písař, kdy 

obsah výpisu zanesl do středu knihy, nikoli do míst běţných pro ostatní zápisy.  

Zápisy městské správy v užším slova smyslu 

Instrukce 

Do skupiny knih uţší městské správy Vojtíškovo členění zařazuje knihy instrukcí, 

výnosů, řádů a nařízení.
244

 Pacovská městská kniha obsahuje zápisy, mající charakter 

nařízení, z let 1595 aţ 1614. Normy lze rozdělit do dvou skupin podle jejich vydavatelů. 

Jednu skupinu představuje městská správa, zatímco druhou reprezentuje vrchnost. Nejstarším 

zápisem ve skupině norem, které vydala městská správa, je instrukce z roku 1597 o rozdělení 

města na díly.
245

 Touto normou reagovala městská rada na obsah listiny, kterou městu vydal 

Michal Španovský z Lisova o rok dříve. V ní upravil míru robotního zatíţení obyvatel 

Pacova.
246

  Kromě mnoha jiných práv a povinností stvrdil Pacovu povinnost roboty, kterou 

údajně Pacovští vykonávali jiţ „předešle.“ Tato povinnost se vztahovala na „hrabání a sušení 

sena, votavy ve velké stěpnici za zámkem“ bez náhrady stejně jako den ţetí za úhradu peněz 

při pacovském dvoru a čkaní chmele také zdarma. Na Michalovu kodifikaci robotních 

povinností navázalo jisté „snešení,“ k němuţ dospěli purkmistr, konšelé i celá obec. Na 

základě jednání bylo rozhodnuto, ţe „všecka obec“ byla rozdělena na tři díly, z nichţ 

obyvatelé po jednotlivých dílech byli povinní pomáhat usušit a sklidit vrchnosti seno a otavu. 

Účasti na této robotě byla zproštěna malá „pacholata a děvčata“. K sejití se všech povinných 

robotou mělo dojít poté, co bylo zazvoněno na velký zvon nebo hodinář. Povinností všech 

zúčastěných bylo shromáţdit se nejprve před radnicí, odkud se všichni společně odebrali do 

štěpnice. Pokud by se některý z obyvatelů nechal zastoupit „pacholetem nebo děvčetem“ 
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případně se vůbec nedostavil, byl povinen zaplatit pokutu obci ve výši pěti grošů míšeňských 

nebo „nic méně předně na hrabání jíti a potom mírným vězením potrestán býti“.
247

 

O dva roky později bylo do městské knihy zaneseno „snešení,“ označené jako 

„jednomyslné svolení,“ upravující normy k zajištění místní bezpečnosti.
248

 Důvodem, proč se 

purkmistr a rada  obrátili na „všecku obec,“ byly stálé pře (v dobové terminologii označené 

jako hadruňkové, hanění, na cti naříkání).  Rovněţ stoupající četnost případů, kdy strany 

obrátily jiţ daný rozsudek ve svůj prospěch ţádajíce nové projednání, vedla k iniciaci vydání 

zmíněné normy. Na jejím základě bylo nařízeno, aby viník, který podal ţalobu na nevinného, 

byl povinen při prokázání viny zaplatit pokutu ve výši jedné kopy grošů míšeňských 

a potrestán uvězněním. Pokud by takto usvědčený viník pocházel z řad konšelů, měl být 

pokutován dvojnásobnou mírou. 

Druhou skupinu norem, zachycených v městské knize a upravující ţivot ve městě, 

představují normy vydané vrchností. Těmi, kdo byli určeni jako příjemci těchto instrukcí, 

resp. pro něţ normy platily, byla konkrétní skupina obyvatel nebo městská obec jako celek. 

Normy z let 1590 a 1592 určovaly chod městské kanceláře. Ţivota obyvatel se tak dotýkaly 

v okamţiku, kdy obyvatel města přišel do městské kanceláře. Jejich obsahem bylo vyměření 

výše odměn městskému písaři za jeho písařské a úřední úkony.
249

 Zápis v městské knize 

z roku 1590 navázal na přísahu městského písaře. Soupis prací byl vydán od „nejvyššího 

písaře Království českého“ Michala Španovského z Lisova. O dva roky později byl soupis 

upřesněn. Před zanesením tohoto zápisu do městské knihy prošla celá záleţitost delším 

schvalovacím řízením, neţ jak tomu bylo v případě prvním. K zápisu do městské knihy došlo 

na základě „jisté vůle“ vrchnosti – Michala Španovského z Lisova.  Před samotným zapsáním 

byl celý text čten „plné obci“ a následně z poručení radních osob a sousedů města i obecních 

starších vepsán. Tímto zápisem zasáhla městská správa ve spojení s vrchností do úředního 

chodu městské kanceláře, resp. do kaţdodenního ţivota měšťanů, kteří předstoupili před úřad. 

Obě instrukce, první více precizněji, udávaly typologii písemností, pracovní náplň a postup 

úřadování v městské kanceláři.
250

 

Hospodářské zájmy obce chránila vrchnost zákazem rybolovu v nově vznikajícím 

rybníku, k jehoţ vybudování došlo na základě smlouvy obce s vrchností (viz hospodářská 

práva města). Přestoţe se jednalo o přímé obecní rybníky, vydavatelem normy byla vrchnost 
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v osobě Michala Španovského z Lisova.
251

 Cílem nařízení, které vrchnost sdělila městské 

správě ústní formou s povinností zaknihovat její znění, bylo zamezit lovení ryb, které bylo na 

úkor „obecního dobrého.“ Okamţikem pominutí této normy mělo být vydané vrchnostenské 

povolení po předání nového rybníka k uţívání.  

Poslední v knize zachycenou normou je zápis určený pro řezníky.
252

 Mikuláš 

Španovský z Lisova v ní nařídil, aby byly ve městě určeny tzv. „nařízené osoby,“ které měly 

být informovány od řezníků o prodejích hovězího dobytka pryč z města i o poráţkách dobytka 

neznámého původu v pacovských masných krámech.
253

 Touto „ohlašovací“ povinností měla 

být zajištěna dnešními slovy veterinární bezpečnost poraţených a odprodaných zvířat. 

V případě, ţe řezník zakoupil dobytek jinde neţ v Pacově, měl uvést původ zvířete a osobu, 

od níţ zvíře koupil. „Pověřené osoby“ měly rovněţ provádět prohlídky dobytka určeného 

k poráţce. Nedodrţení těchto norem mělo být pokutováno 15 groši bílými. Pokutou měl být 

rovněţ postiţen i ten řezník, který by napadal určené „nařízené osoby.“  

O skutečnosti, ţe norma nebyla zcela naplňována, svědčí přepis listu zaslaného 

Mikulášem Španovským z Lisova purkmistru a konšelům.
254

 V něm vrchnost důrazně apeluje 

na dodrţování nařízení a sděluje městským představitelům, ţe má povědomí o zlehčování 

vydané normy. Na základě tohoto zjištění nařídil Mikuláš Španovský z Lisova purkmistru 

a konšelům, aby hned následujícího dne si předvolali řezníky a od „nařízených osob“ zjistili, 

zda docházelo k porušení příkazu či nikoli. V případě pozitivních zjištění měli být příslušní 

pachatelé uvězněni a pokutováni. 

Důvod, proč byly uvedené normy zaznamenány do studované městské knihy, je nutné 

interpretovat v kontextu obsahu celé knihy. Zápis o ustanovení výše poplatků městskému 

písaři byl zanesen mezi opisy městských privilegií. Vydané nařízení demonstruje jeden 

z příkladů proměn, k nimţ došlo v městské kanceláři, resp. v rámci jejího úřadování. 

O nárůstu úřední agendy zřejmě svědčí zpoplatnění písařských sluţeb taxativně určených, 

stejně jako pořízení nové menší městské pečeti. O nárůstu případů stálých stíţností obyvatel 

mezi sebou svědčí i další z norem. Její obsah urovnávající nactiutrhačství se plně prolíná 

s agendou, jejíţ zápisy na přelomu 16. a 17. století tvořily významnou část zápisů. 

Hospodářské  změny, k nimţ docházelo na Pacovsku v průběhu druhé poloviny 16. století, 

provází výstavba rybníků. Ty v několika případech vlastnila obec. K jejich vyuţívání vydala 

vrchnost jako nejvyšší instituce nad celým panstvím normu opatřující záleţitosti rybolovu. 
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Vazba normy pro řezníky na další obsah městské knihy není zřejmá. Snad právě ona 

nezařaditelnost k jinému typu zápisů (do jiné městské knihy) vedla písaře k intabulaci do 

tohoto svazku.   

Z rozboru zachycených norem vyplývá, ţe normy vydávaly jak představitelé městské 

správy, tak příslušná vrchnost. Důvody, proč byly uvedené normy do městské knihy zapsány, 

spočívaly především dobovými slovy „lepší toho paměť,“ „na jistotu, stálost a zdržení“ 

a „pro budoucí paměť.“ Vydáním instrukce reagovali oba moţní vydavatelé na potřebu, 

kterou si vynutily změny ve společnosti, stejně jako ochrana hospodářských a zdravotních 

zájmů obce, ale i jednotlivců. Uvedené normy zřejmě představují jen zlomek vydaných 

předpisů.  

 

Obnovy městských rad
255

 

Studium městských rad a jejich obnov velmi těsně souvisí s dějinami městské 

správy.
256

  Obnovy městských rad představovaly jeden z nejvýznamnějších pravidelněji se 

opakujících světských mocenských ceremoniálů v raně novověkých městech.
257

 Slavnostní 

obnovy městských rad nepředstavovaly pouze úzce chápaný politický akt, který ukončoval 

činnost jedné městské rady a uváděl do úřadu nový konšelský sbor, případně také různě 

početné sbory obecních starších a městské rychtáře. S různou pravidelností se opakující 

obnovy byly především vnitřně bohatě strukturovaným ceremoniálem poskládaným 

z několika rituálů, které zasahovaly velmi široké spektrum oblastí ţivota měšťanů a dalších 

obyvatel měst.
258

 

S obnovou městských rad souvisí i vznik několika druhů úředních písemností, resp. 

zápisů. Normativní typ pramene představuje zákoník Pavla Kristiána Koldína,
259

 případně 

norma vydaná příslušnou vrchností. Zprávy o obnovách městských rad zapisovali radní písaři 
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do radních protokolů. Záznamy o obnovách městských rad můţeme najít v městských 

knihách jiţ ve středověku. V průběhu raného novověku se i tato typologická skupina zápisů 

vyhraňuje a od konce 16. století vznikají samostatné knihy obnovování městských rad. Přesto 

záznamy o instalaci rady, nebo jen seznamy nově jmenovaných členů rady můţeme najít 

v různých typech knih.
260

 V průběhu raného novověku typologie dokumentů tohoto obsahu 

narůstá a přechází i do podoby spisového materiálu. Můţeme se tak setkat s přísahami nově 

ustanovených konšelů, instrukcemi o obnovách městských rad. Zvláštním typem dokumentu, 

který se dochoval např. z prostředí města Prachatic je tzv. vota, tedy jmenný seznam 

navrţených členů městské rady a obecních starších, který předávali odstupující konšelé 

vrchnosti, nebo jejímu zástupci.
261

 

Pacovská městská kniha obsahuje nejstarší zápisy o obnovách městských rad z roku 

1585.
262

 Nejmladším zápisem tohoto charakteru ve studované knize je zápis z roku 1680.
263

 

Z hlediska výše uvedené typologie zápisů a dokumentů vzniklých v rámci obnov městských 

rad představují zápisy v městské knize pouze jediný typ. Lze je zahrnout do skupiny seznamů 

nově jmenovaných členů rady. Podoba formuláře má striktně dvě části. První polovinu zápisu 

z daného roku představuje datace a odkaz na osobu, která městskou radu obnovila. Obnovy 

městské rady je tak moţné přesně určit na den u 29 zápisů (tedy u 65%). Z těchto datací 

vyplývá, ţe k obnovám městské rady docházelo v průběhu ledna aţ března a jedinou výjimku 

představuje případ obnovy rady roku 1634 za Jana staršího Černína z Chudenic, k němuţ 

došlo v listopadu.
264

 Jako obnovitel městské rady je ve většině případů uváděna příslušná 

vrchnost – Michal a Mikuláš Španovský z Lisova. Případ, kdy byla vrchnost zastoupena svým 

úředníkem, reprezentuje případ roku 1648, kdy městskou radu obnovil hejtman Mateas 

Kerner.
265

 

Druhá polovina zápisu představuje jednotlivá jména osob, které byly ustanoveny do 

městské rady. Tento seznam, obsahující jména primasa a jedenácti konšelů, je psán do dvou 

i tří sloupců. Představovala-li obnova městské rady okamţik prostoupený symboly a rituály, 

pak lze uvaţovat i o tom, ţe se symboly (ale i právní skutečností) promítly do podoby těchto 

seznamů. V zápisech do roku 1594 jsou starší konšelé zapsáni do levého sloupce a noví 
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představitelé do pravého. Rovněţ o pořadí je moţné uvaţovat, ţe symbolizuje posloupnost, 

v němţ se následně střídali ve funkci purkmistra. Tuto hypotézu bude moţné potvrdit nebo 

vyvrátit aţ v okamţiku, kdy bude učiněn soupis uvedených purkmistrů u datovaných zápisů 

a následně konfrontován s tímto seznamem. Seznam ovšem odráţí i přímé správní změny, 

k nimţ došlo v pacovské městské správě v poslední čtvrtině 16. století a v první polovině 

17. století. Nejstarší řady těchto seznamů obsahují pouze jména konšelů s primasem 

a městským rychtářem. Kaţdý seznam začíná jménem primátora, u něhoţ je (ale ne vţdy 

zcela důsledně) jeho funkce uvedena. Za primátorovým jménem následuje jedenáct osob, 

které tvořily konšelský sbor, městskou radu. Od roku 1602 se seznam rozšířil o čtyři jména 

obecních starších, kteří začali být uvedeného roku dosazováni.
266

 K dalšímu a poslednímu 

rozšíření seznamu došlo roku 1613, odkdy za městským rychtářem bylo uváděno jméno 

panského rychtáře.
267

 Pořadí uvedení městského a panského rychtáře bylo vystřídáno v tom 

smyslu, ţe v letech 1615-1616 a 1648, 1651 a 1671 byl nejprve zapsán vrchnostenský rychtář, 

následně městský, přičemţ městský rychtář je naposledy uveden roku 1671. V seznamu 

z roku 1680 se nenachází. U zápisu z roku 1590 je navíc uvedeno jméno písaře Martina 

Razonia, který tohoto roku začal v městské kanceláři působit.
268

 Později byl k jeho jménu 

připsán jeho syn Adam, jenţ započal s úřední činností v městské kanceláři roku 1613.
269

 Jak 

u jmen primasů, konšelů, tak i u obecních starších jsou různýma písařskýma rukama 

připisovány symboly kříţků, případně vročení úmrtí.     

V prostředí Pacova jsou výše charakterizované zápisy spolu s přísahami konšelů 

jediným typem zápisů o obnovách městských rad. Přesto poskytují širokou škálu odpovědí na 

otázky spjaté s městskou správou, obsazováním primátorských, rychtářských a konšelských 

postů. K obnovám městských rad docházelo kontinuálně kaţdý rok v rozmezí let 1585 aţ 

1620. První rok, v němţ vykonávala svou funkci předchozí městská rada bez obnovy, byl rok 

1621. Roku 1622 byla rada obnovena, ale její „funkční“ období trvalo aţ do roku 1624, resp. 

1625, kdy byla ustanovena rada nová. Ta vedla správu města aţ do roku 1629. Následujícího 

roku 1630 zakoupil panství Jan Černín z Chudenic s manţelkou Zuzanou, kteří městskou radu 

obnovili aţ roku 1634 a jí byla správa řízena aţ do roku 1644. V následujících více jak třiceti 

letech měla být městská rada obnovena jen ve čtyřech případech (podle zápisů obsaţených 

v městské knize).
270

 Z uvedených zjištění tak vyplývá, ţe k pravidelným obnovám docházelo 
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za Michala Španovského z Lisova a jeho syna Mikuláše, stejně jako za Ladislava Víty ze 

Rzavého. Zřejmě komplikace v majetkových poměrech v rámci celého panství 

v pobělohorském období stejně jako první fáze třicetileté války způsobily prodlevy 

v obnovách městských rad. S nástupem Jana staršího Černína z Chudenic a jeho manţelky 

Zuzany se pravidelnost v obnovách rady nevrátila a obnovena byla pouze roku 1634. K nové 

obnově došlo aţ za nové vrchnosti – Zikmunda Myslíka, který panství koupil roku 1643 

a městská rada byla obnovena rok po jeho nástupu, tedy roku 1644.  

Otázky spojené s obsazováním primátorského, konšelského, ale i rychtářského úřadu, 

stejně jako obecních starších jsou natolik obsáhlé, ţe si vyţádají vlastní rozbor, který jim zde 

není moţné věnovat. Z analýzy osob, které byly do zmíněných úřadů obsazovány v letech 

1585 aţ 1680, je moţné konstatovat, ţe více jak desetkrát se ve funkcích objevilo 18 osob. 

Funkce primátora vyţadovala jisté znalosti v oblasti hospodářství, a proto byla svěřována 

určitým osobám.
271

 V případě Pacova se v letech 1585 aţ 1628 vystřídalo pouze devět osob. 

Úřad městského rychtáře byl aţ na výjimky obsazován po dvou letech novým jedincem, 

zatímco vrchnostenský rychtář se měnil po víceletém působení.  

O místě obnov jsme informováni pouze v jediném zápisu, kde se hovoří o obnově 

v prostředí zámku. Ze záznamu není zřejmé, zda k obnovám na zámku docházelo vţdy, nebo 

zda uvedený případ byl výjimkou hodnou zaznamenání.  

Obnovy městských rad jsou v dosavadní historiografii zkoumány především z hlediska 

sociálního obsazování jednotlivých postů. V rámci tohoto ceremoniálu v městském prostředí 

vznikaly různé typy záznamů, které byly často zaneseny do městských knih. Ty pak umoţňují 

širokou míru interpretace nejen z hlediska historických analýz, ale i z hlediska dějin správy 

daného města. 

Přísahy 

Přísaha, latinsky označená jako iuramentum, náleţí mezi zápisy vzniklé v rámci zápisů 

správy města v uţším smyslu slova.
272

 Její funkce těsně souvisela s obnovami úřadů. 

V pacovském případě sem náleţí přísahy konšelů, stejně jako rychtářů, solařů, špitálníků či 

kostelníků. Přísahy ve svém obsahu odráţí právní strukturu městské společnosti raného 

novověku. Na základě přísahy se zvolení či ustanovení jedinci zavázali k plnění činností, 

které vyplývaly z jejich funkcí. Díky rozboru osob, jimţ byly přísahy skládány a které jsou 

obsaţené v adresách přísah, lze dojít ke zjištění o změně kompetencí a podoby městské 
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správy. K proměnám obsahu přísah nedocházelo příliš často. Změny v jejich znění byly 

vyvolány společenskými proměnami, které se projevily často při nástupu nové vrchnosti, či 

v době následující. Nejstarší zápis obsahující přísahu je obsaţen na první pagině. Jeho plné 

znění není zcela jasné, neboť tento list byl poškozen a ztrátami materiálu byl zasaţen i text 

přísahy. Za  Václava Robmhápa ze Suché vznikly zápisy tří přísah, jejichţ obsah byl 

v platnosti za Václava Robmhápa, jeho syna Zikmunda, stejně jako Oldřicha Španovského 

z Lisova. Jejich text byl určen „obecnímu“ - městskému rychtáři, konšelům a jedna společná 

přísaha byla určena kostelníkům, solníkům a špitálníkům.
273

  

Nová podoba přísah je spojena s nástupem Michala Španovského z Lisova jako 

jediného pána. Nové znění přísah, změněné po více jak půl století, bylo vydáno pro konšele, 

opět pro „slanaře, kostelníky a jiné.“ Roku 1590 byla vydána rovněţ přísaha městského 

písaře, jejíţ znění bylo uţíváno zřejmě i za dalších vrchností, jak o tom svědčí podtrţená a do 

závorky umístěná titulatura někdejší vrchnosti, „urozeného a statečného rytíře pana Michala 

Španovského z Lisova a na Pacově, nejvyššímu písaři Království českého.“ O pozdějším 

uţívání svědčí i mladší přípisy. 

Text nové řady přísah byl do městské knihy zapsán za Michalova syna Mikuláše. 

Jednalo se o přísahu vrchnostenského rychtáře, soukeníků a zřejmě i valchaře a městského 

rychtáře. Zápis přísahy vrchnostenského rychtáře souvisí se vznikem této nové instituce. 

Těsně na ni navazuje přísaha městského rychtáře, ovšem bez bliţšího určení osoby, které má 

být skládána. Její vznik je nutné klást do období před rokem 1630, neboť osobou, které byl 

text skládán, byl příslušník rytířského stavu.
274

 Z paleografického hlediska se jedná o písaře 

Adama Píseckého, který v kanceláři působil sice jiţ od roku 1613, ale kontinuálně od roku 

1615. 

Z období Mikuláše Španovského pochází dvě přísahy, které byly určeny příslušníkům 

cechu soukenického a valchařům. Tyto zápisy představují zvláštnost, neboť se jedná o první 

přísahy obsaţené v městské knize, které nenáleţí některým z příslušníků městské správy, ale 

příslušníkům cechů.  

K nové formulaci přísah došlo za drţby panství Janem Černínem z Chudenic. Obnova 

přísah proběhla za Jana Černína i u dalších funkcí. Nové přísahy byly určeny rovněţ pro 
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 Přehled přísah v městské knize: MZA Brno-SOkA Pelhřimov, AM Pacov, inv. č. 7, kniha č.1:  

konšelé - pag. 1, 15, 121; kostelník – pag. 12, 15; slanař – pag. 12, 15; špitálník – pag. 15; rychtář panský – 

pag. 11; rychtář městský – pag. 120, 121, 145; písař – pag. 127; pekař – pag. 149; řezník – pag. 149; valchař – 

pag. 241; soukeník – pag. 243. 
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 Pokud pomineme moţnost, ţe se jedná o pozdější vpis textu staršího. Domnívám se, ţe tuto variantu vylučuje 

charakter ostatních zápisu tohoto typu, neboť přísahy byly do knihy zapsány v okamţiku jistých změn. 
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mlatce a šafáře.
275

  Dataci do Černínova období potvrzuje i skutečnost, ţe osobou, které je 

přísaha určena, není uveden jen „pán“ Jan Černín z Chudenic, ale i „Její milost paní, paní,“ 

kterou je myšlena Černínova manţelka Zuzana, spolumajitelka panství. S obdobou titulací 

obou manţelů se setkáváme právě v zápisech, které pochází z období po roce 1630. 

Poslední, v knize obsaţenou přísahu představuje zápis přísahy panského šafáře. Její 

vznik náleţí do období, kdy město spolu s panstvím patřilo Černínovu zeti Zikmundu 

Myslíkovi, který je v adrese přísahy přímo uveden.  

Přímou součástí knihy nejsou zápisy dvou přísah, totiţ pekařů a řezníků. Jejich znění 

je napsáno na listu, který je do knihy volně vloţen. Datace jejich vzniku lze klást podle 

paleografického rozboru do působnosti jiţ zmíněného písaře Adama Píseckého.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Schéma přísah  
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 F. Teplý, Korespondence, s. 39 (úvod). 
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Obrázek 4 - Přehled přísah  
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Přísaha konšelů 

První a nejstarší přísaha vybočuje z celé řady z několika hledisek. Nadpis obsahuje 

poškozené místo spolu s udáním, ţe se jedná o „sázení v úřad“. Znění celé přísahy je 

stylizováno ve druhé osobě plurálu. Příseţný tak nepronáší text svým jménem, ale stylizace 

spíše navozuje domnění, ţe text byl příseţnému čten, kdyţ byl oslovován „[vy] slibujete...“.
276

        

Další konšelská přísaha pochází z období Václava Robmhápa ze Suché. Její vznik tedy 

lze klást do období po roce 1528. O její přináleţitosti do pozdějšího období svědčí přímé 

změny v adrese přísahy. Formulář přísahy začíná dispozičním slovesem „přísahám.“ Adresa 

určující komu je přísaha určena, uvádí nejprve „Panu Bohu, všem svatým“ a následně jméno 

příslušné vrchnosti s bliţším popisem jejich postavení. První vrchností, jejíţ jméno přísaha 

obsahuje, je Václav Robmháp ze Suché. Jeho jméno spolu s funkcí místodrţícího nejvyššího 

písařství Království českého bylo následně přeškrtnuto a nad něj nadepsáno jméno jeho syna 

Zikmunda jako nové vrchnosti. Po prodeji panství do rukou Oldřicha Španovského z Lisova 

bylo i Zikmundovo jméno přeškrtnuto a nadepsáno jméno nového pána na Pacově. Adresa 

byla zakončena formulí „panu mému dědičnému,“ v níţ se tak odráţí poddanské postavení 

příseţné osoby. Bliţší určení kompetencí a povinností konšelů prošlo rovněţ vývojem. Podle 

přísahy měli konšelé „pravdu vésti a křivdu tupiti, chudému i bohatému tajnost rady 

zachovávati.“ Zatímco původní text obsahoval stylizaci v první osobě singuláru [já] 

(v subjektivní formě), pozdější úpravou bylo ve formuláři přeškrtnuto slovo svému 

a nahrazeno našemu, stejně jako jsem na jsme. Obsah přísahy se tak změnil a lze usuzovat, ţe 

přísaha byla nově skládána za celý konšelský sbor, nikoli za kaţdého jediného konšela. 

Konšelskou funkci měl jedinec podle přísahy vykonávat spravedlivě a bez osobních výhod. 

Celé znění přísahy je zakončeno devoční formulí ţádající pro příseţného pomoc od Boha 

i všech svatých.  

Nové znění konšelské přísahy pochází z období působnosti Michala Španovského 

z Lisova. Mladší doplňky svědčí o jejím uţívání i v mladším období za Michalova syna 

Mikuláše. Samotný text přísahy je nadepsán jako „Přísaha konšelská.“ Ve srovnání 

s předešlou přísahou je její text obsáhlejší. Dispozičním slovesem je nejen „slibuji,“ ale 

i „přísahám.“ V adrese je nejprve uveden „Bůh všemohoucí,“ za nímţ jiţ nejsou uvedeni 

všichni svatí (coţ odpovídá náboţenským poměrům za lutersky orientované vrchnosti), ale 

následuje opět jméno a funkce Michala Španovského z Lisova na Pacově a Voţici, nejvyššího 

písaře Království českého. Závěr adresy zakončilo vyjádření poddanského postavení „panu 

mému dědičnému.“ Přísahající slíbil své vrchnosti zachovávat „věrnost, upřímnost a pravé 
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 MZA Brno-SOkA Pelhřimov, AM Pacov, inv. č. 7, kniha č.1, pag. 1. 



70 

 

poddané poslušenství.“ Po určení instituce, jejímţ členem se na základě přísahy stává,
277

  

následovalo určení kompetencí a povinností, které byly charakterizovány: „věrně a právě 

říditi i spravovati, cti a chvály boží, též i pána mého dědičného i obecného dobrého s pilonosti 

hleděti, věrně raditi i napomáhati, rady nepronášeti, ortele a vejnosy spravedlivě činiti.“ 

Závěr této části představuje slib, ţe činnost bude konšel vykonávat spravedlivě a neúplatně. 

Celá přísaha je opět zakončena devoční formulí ţádající Boha o pomoc. Z velké části byla 

podoba přísahy uţívána i za Michalova nástupce Mikuláše, ovšem s několika změnami, které 

dnes lze odhalit na základě paleografické analýzy.  

Do adresy byl mezi Boha a jméno vrchnosti navíc vsunut doplněk „a jeho svaté 

evangelium,“ který byl doplněn rovněţ do devoční formule na závěr přísahy. Změněno bylo 

rovněţ jméno nového příslušníka vrchnosti. Poslední změnu, k níţ došlo v rámci konšelské 

přísahy, představuje sdělení, ţe „ortele a vejnosy mají být učiněny jak pro chudé, tak pro 

bohaté.“ 

Mladší podoba konšelských přísah v knize zachycena není. Vzhledem ke skutečnosti, 

ţe přísahy rychtáře byly v knize obnoveny i po roce 1630, stejně jako ţe přísaha Michala 

a Mikuláše Španovských obsahovala části s poněkud zastaralými frázemi pro mladší období, 

je tento fakt poněkud zaráţející. 

 

Přísaha městského (obecního) rychtáře 

Z období Václava Robmhápa, jak o tom svědčí paleografický rozbor, pochází zápis 

přísahy městského (v zápise označeného jako obecního) rychtáře. Formulář přísahy začíná 

dispozičním slovesem „Přísahám.“ Adresátem byl Pán Bůh, všichni svatí, purkmistr 

a konšelé i vší obec městečka Pacova. Mezi kompetence a povinnosti městského rychtáře 

náleţelo podle dobové terminologie „pravdu vésti a křivdu tupiti, chudému i bohatému tajnost 

rady zachovati.“ I tato přísaha obsahovala ustanovení o spravedlnosti a neúplatnosti rychtáře. 

V jeho konání mu měl pomáhat „pán Bůh... i všichni svatí.“ Vzhledem ke skutečnosti, ţe 

městský rychtář byl podřízen městské správě, nedocházelo ve znění přísahy ke změnám 

adresátů, jako tomu bylo v případě konšelů. Text přísahy byl změněn roku 1584. Její formulář 

byl naprosto shodný se zněním konšelské přísahy, jak uváděla poznámka připojená k přísaze 

konšelské.
278

 Přestoţe znění rychtářské přísahy bylo obdobné jako přísaha konšelská, je nutné 

upozornit na jeden zásadní fakt. Městský rychtář tak podle nové přísahy nepřísahal městské 

správě, resp. jejím příslušníkům, ale příslušné vrchnosti, jako konšelé. Vztah městského 
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 „tento úřad konšelský“ 
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 „Přísaha konšelská proměníc slova, téţ taková.“ 
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rychtáře k městské správě nebyl v ţádném ze zápisů blíţe kodifikován. Nebyla-li vydána 

instrukce upravující tento poměr (o čemţ není dochována ţádná zpráva), lze předpokládat, ţe 

rychtářovo postavení se změnilo a přiblíţilo vlivu vrchnostenské správy.  

Nová podoba přísahy městského rychtáře byla zpracována a do knihy zapsána 

v průběhu druhého decennia 17. století. Formulář přísahy začíná dispozičním slovesem 

„přísahám.“ Adresa obsahuje nejprve „Pána Boha všemohoucího“ a  titulaci vrchnosti. 

Adresa této přísahy je první v řadě přísah, ve které je příslušná vrchnost anonymizována a její 

jméno nahrazeno písmeny N. z N. na N., ovšem s určením stavovské příslušnosti.
279

 Na 

vyjádření poddanského vztahu k vrchnosti navázal slib poslušnosti.
280

 Podle této podoby 

přísahy náleţelo do kompetencí rychtáře „věrné a pravé říditi, zlé přetrhovati, dobré 

zvelebovati, a kteříž by pro všelijaké noční i denní vejstupky, též povyky, rvačky a noční toulky 

trestání zasloužili, ty do vězení bráti; úředním osobám v radách napomáhati, rady  ortelů 

a vejpovědí nepronášeti, a kdož by v jakém přečinění skutečně shledán byl, o tom správu 

úřadu konšelskému bez přijímání osob a zatajování činiti; a ve všem což by mi poručeno bylo 

a k povinnosti mé přináleželo, spravedlivě se chovati.“ Uvedenou činnost měl rychtář 

vykonávat neúplatně a to i pod nátlakem strachu a jiných způsobů vydírání. Celou přísahu 

zakončuje formule s ţádostí o pomoc od Pána Boha všemohoucího a jeho svatého evangelia. 

Činnost městského rychtáře tak podle uvedené přísahy spočívala především v rychtářově 

pomoci úředním osobám „v radách“ v informování konšelského úřadu o přestupcích 

a o chování obyvatel města.  

Poslední z přísah městského rychtáře byla zapsána po roce 1630 za Jana staršího 

Černína z Chudenic. V jejím případě jsou dispozičními slovesy „slibuji“ a „přísahám.“ Část 

listu s uvedením adresy se dochovala v poškozeném stavu. Ze zachycené části adresy v této 

přísaze je obsaţen „Pán Bůh všemohoucí.“ V další části své přísahy slíbil nastupující rychtář 

vykonávat svou funkci spravedlivě, neúplatně a nestranně. Ze znění přísahy je zřejmé, ţe 

vztah mezi městským rychtářem a vrchností se v mnohém přiblíţil a upevnil. Vzhledem 

k existenci vrchnostenského rychtáře bylo třeba jejich kompetence upřesnit. Do kompetencí 

rychtáře tak nyní patřilo: „dobrého vyhledávati, a to což by mi kdykoliv od  Jeho milosti pána 

a Její milosti paní anebo od úředníka na místě vrchnosti aneb skrze služebníky jich milostí 

poručeno bylo, to vše ochotně beze vší odpornosti vykonat... vedle toho při rychtáři panském 

času nočního spolu s ním i sám osobně zvláště v kající dny totiž v advent a v postě na to dobrý 

pozor dáti, aby v neděli páně víno, pivo po dvou hodinách na noc a ve všední dny po třetí 
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 „Jeho milost urozený a statečný rytíř N z N. na N.“ 
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 „...věrnost upřímnou a pravé poddané poslušenství...“ 
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hodině na noc v domích šenkovních a v hospodách šenkováno a dáváno nebylo, jako i v jiných 

domích, aby se podle skutečné zápovědi ...nešenkovalo... a kdyby se kdy jaké postranní 

schůzky dály a z toho nočním časem povyky a rvačky, jako i po ulicích toulky konaly, to vše 

vyzdvihovati a přetrhovati... a kdož by postižen a ve skutku shledán byl, buď sám osobně 

[směl] nebo při rychtáři panském do vězení bráti... a vrchnosti nebo purkmistru anebo 

konšelům o tom oznamovati...“ Vztah městského rychtáře k městské správě se tak odrazil 

v jediném článku, kdy městský rychtář měl ohlásit přečiny pacovských výtrţníků buď 

vrchnosti nebo příslušníkům městské správy. Celá přísaha byla zakončena ţádostí o pomoc od 

Boha. 

Jiţ od první poloviny 16. století jsou v knize obsaţené přísahy pro městského rychtáře. 

Jejich obsah, stejně jako podoba formuláře prodělaly v průběhu více jak jednoho století 

výrazný vývoj. Zatímco v nejstarší přísaze městský rychtář přísahal k zástupcům městské 

správy, které tak byl odpovědný, od přísahy roku 1584 se tento stav změnil. Za Jana Černína 

se postavení městského rychtáře velmi přiblíţilo vrchnostenské správě a vrchnostenskému 

rychtáři. Z činností, které vykonával rychtář, plyne, ţe soudní pravomoc, kterou získal 

v jiných městech (například Náchod),
281

 v pacovském případě nedisponoval. Jeho pracovní 

náplň se soustředila především na zajištění bezpečnosti ve městě.   

Přísaha vrchnostenského rychtáře 

Ustanovení vrchnostenského rychtáře v Pacově lze datovat k roku 1613, do „vlády“ 

Mikuláše Španovského z Lisova. K uvedenému roku se hlásí jak datace v přísaze určené 

městskému rychtáři, tak se poprvé objevuje ve zmíněném roce v zápisech o obnově městské 

rady.
282

  

Formulář přísahy vrchnostenského rychtáře začíná dispozičním slovesem „Přísahám.“ 

V adrese je nejprve uveden „Pán Bůh všemohoucí a jeho svaté evangelium“ spolu s vrchností, 

kterou je v tomto případě zmíněn přímo „urozený a statečný rytíř pan Mikuláš Španovský 

z Lisova, na Pacově a Chyšce.“ Po krátkém vyjádření poddanského vztahu příseţného 

k vrchnosti následuje uvedení funkce, kterou bude příslušný jedinec zastávat.
283

 Důraz byl 

v přísaze rovněţ kladen na píli, čest a oddanost vrchnosti. Kompetentními osobami k udílení 

nařízení vrchnostenskému rychtáři byl příslušník vrchnosti se svou manţelkou, případně jimi 

určený „služebník.“Další kompetence městského rychtáře byla spojena s činností městského 

rychtáře, případně vycházela z jeho vlastních práv. Rychtářovou povinností tak bylo v noci, 
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 panu mému dědičnému , ţe tento úřad rychtářský... 
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stejně jako v neděli dbát, aby nebylo šenkováno pivo a víno po překročení stanovené hodiny. 

Ta byla ve všední den stanovena na 3. hodinu noční, zatímco v neděli ve 2 hodiny. 

Rychtářovým úkolem rovněţ bylo zjišťovat případné noční schůzky, stejně jako příčiny 

povyku, rvačky a potulování se po ulicích. Právem rychtáře bylo případné provinilce uvěznit. 

Toto právo mohl uplatnit i bez přítomnosti rychtáře městského. Následně byl rychtář povinen 

informovat vrchnost, nebo purkmistra a konšele. Přísahající na závěr přislíbil vykonávat svou 

funkci neúplatně a bez záště. Celou přísahu zakončuje ţádost o pomoc „Pána Boha 

všemohoucího a jeho svatého evangelia.“ Obsah kompetencí se tak velmi podobá 

kompetencím, které byly stanoveny po roce 1630 v přísaze městského rychtáře. Přímo lze 

usuzovat, ţe tato přísaha se stala vzorem pro přísahu z pozdějšího období. 

Následující přísaha vrchnostenského rychtáře pochází z období po roce 1630. Její 

formulář je obdobný formuláři přísahy z roku 1613, stejně jako přísaze městského rychtáře 

z této mladší doby. Při komparaci zmíněných přísah je moţné pozorovat vedle rozdílů ve 

vynechání, nebo naopak připsání několika slov či koncovek rozdíl v charakteristice vztahu 

panského a městského rychtáře k vrchnosti. Zatímco městský rychtář měl o přestupcích 

informovat vrchnost nebo purkmistra či konšely, vrchnostenský měl tuto povinnost pouze ke 

své vrchnosti. Té měl také neposlušné osoby „představovat,“ coţ městský rychtář ve své 

přísaze obsaţené neměl. Ke změně došlo ve stanovení dnů, kdy byl rychtář povinen 

vykonávat svou sluţbu. Zatímco podle staré přísahy z roku 1613 ji měl vykonávat především 

v neděli, v nové přísaze se hovoří o kajících dnech, jimiţ se mínil advent a půst. Obdobná 

jako ve staré přísaze byla i ustanovení o moţné spolupráci s městským rychtářem. V rámci 

přísah vrchnostenského rychtáře lze rovněţ v rozmezí necelých dvaceti let pozorovat 

vzrůstající sepětí rychtáře s vrchnostenskou správou a jeho oddálení od správy městské.  

Přísaha kostelníků, solníků a špitálníků 

Zvláštní postavení ve vrcholných správních orgánech městského organismu 

představovali kostelníci, solníci a špitálníci. Hospodářské záleţitosti kostela zajišťovalo 

uskupení obyvatel města v podobě samosprávy. Obec věřících tvořila osadu. V čele kostelní 

správy stáli kostelníci, kteří byli osadou voleni nebo ustanovováni městskou radou.
284

 Jaká 

byla situace v Pacově lze usuzovat z přísahy, kterou byli kostelníci povinni vykonávat. Její 

znění je obdobné jako v případě solníků, resp. slanařů či špitálníků (viz výše) a adresáty byli 

purkmistr a konšelé. 
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Špitálníci se výslovně objevují pouze u nejstarší z přísah. V přísaze datovatelné do 70. 

aţ 80. let 16. století se hovoří o jiných „povoláních“. Zda mezi ně lze zařadit i špitálníky, není 

zřejmé.  

Funkce solníků byla v Pacově písemně ustanovena nejpozději v listině Jana 

Španovského z Lisova roku 1581. Na základě přísah lze usuzovat, ţe volba solníků byla 

v Pacově staršího data a listina potvrzovala a doplňovala jiţ existující stav. Jan Španovský, 

kdyţ vyhradil prodej soli jen do obecní solnice, ustanovil, ţe purkmistr a konšelé budou 

povinní volit „lidi hodné pod závazkem“ k prodeji soli.
285

    

Nejstarší přísaha uvedených skupin pochází z první poloviny 16. století. Je uvedena 

zněním: „tuto přísahu mají činiti kostelníci, solníci, špitálníci.“ Její formulář je uveden 

dispozičním slovesem „Přísahám.“ V adrese je nejprve uveden Pán Bůh, poté „purkmistr, 

konšelé i tato obec“. Z adresy je tak zřejmé, ţe za výkon své funkce byli odpovědni právě 

představitelům městské samosprávy. Závěr přísahy ukončila prosba o pomoc „pána Boha 

a všech svatých.“ Její obsah byl zřejmě příliš stručný, a proto byla uţívána přísaha původně 

určená obecnímu rychtáři (viz výše). 

Na základě paleografické analýzy lze chronologicky zařadit další z řady přísah 

určených pro slanaře, kostelníky a jiné. Písařská ruka náleţí písaři Jiřímu Tučkovi, který je 

v městské kanceláři doloţen v letech 1579-1589. Rovněţ i tato přísaha začínala dispozičním 

slovesem „přísahám.“V adrese se uvádí „Pán Bůh, purkmistr a konšelé, vší obec zdejší.“ Po 

všeobecné zmínce o povolání, k němuţ byl příseţný zvolen, se zavázal podle své nejlepší 

moţnosti věrně a spravedlivě vykonávat činnost s tím spojenou. Přísahu zakončuje ţádost 

o boţí pomoc.           

Městský písař 

Do roku 1590 se hlásí vznik přísahy radního písaře. Na jejím vzniku se přímo podílel 

Michal Španovský z Lisova, jak je uvedeno v úvodní části přísahy. Samotný text začíná 

dispozičními slovesy „slibuji a přísahám.“ Adresu uvozuje „Pán Bůh všemohoucí,“ na nějţ 

navazuje „urozený a statečný rytíř pan Michal Španovský z Lisova a na Pacově a Mladé 

Voţici, Jeho milosti císařské rada a nejvyšší pan písař Království českého.“ O delším uţívání 

přísahy svědčí fakt, ţe jméno s titulaturou vrchnosti bylo umístěno do závorky a podtrţeno, 

coţ odpovídá ostatním místům, která písař chtěl škrtnout. Na adresu navazuje identifikace 

úřadu, kterým je „úřad písařství radního.“ Příseţný slíbil „věrně a právě říditi a spravovati, 

cti a chváli boží též i jeho milosti pana mého svrchupsaného i obecního dobrého, s pilnosti 

hleděti, věrně pomáhati, rady nepronášeti...“ I výkon jeho činnosti předpokládal neúplatné 
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jednání. Přísahu zakončuje ţádost o pomoc „Pána Boha.“ Z výše uvedených skutečností je 

moţné v rámci přísahy městského rychtáře usuzovat na upevnění vztahu mezi písařem 

a vrchností, k níţ napomohla nejen tato smlouva, ale i v pozdějším období připsaná část 

o zákazu jednání proti vrchnosti. Na písařovu přísahu navazuje zápis přehledu prací radního 

písaře, který vydal Michal Španovský z Lisova (viz instrukce). 

 

Přísaha panského šafáře 

Nejmladší v knize zapsaná přísaha byla určena panskému šafáři. Z jejího obsahu je 

moţné pozorovat zcela zřejmý posun vztahu městské knihy a městské správy směrem 

k vrchnosti. Panský šafář nesouvisel ţádným vztahem s městskou správou, nýbrţ byl plně 

odpovědný za jednání své vrchnosti, v tomto případě Zikmundu Myslíkovi z Hyršova. Přesto 

byla jeho přísaha zapsána do městské knihy.  

Formulář přísahy byl uvozen invokací  v podobě modlitby. Intitulace přísahajícího 

v podobě „Já N. N.“ byla následována dispozičním slovesem „přísahám.“ V adrese byl 

nejprve uveden „Pán Bůh všemohoucí“ a nově také „Blahoslavená Panna Marie a jiní boží 

svatí“ a aţ na ně navazovalo jméno vrchnosti „pan pan Zikmund Myslík.“ Vyjádření 

poddanského postavení příseţného k vrchnosti bylo doplněno o označení funkce, k níţ byl 

příseţný určen. Po popisu činností vyplývajících z povinností šafáře následoval slib naprosté 

loajality k vrchnosti. Závěr přísahy uzavírala prosba o pomoc „Boha, Panny Marie a všech 

svatých“ a aprekace ve formě „Amen.“ 

 

Přísaha soukeníků, valchařů, pekařů, řezníků 

Ve věcech ţivnostensko-politických se jiţ od středověku vytvářela „zájmová druhá 

městská samospráva,“ která nabyla v průběhu období povahy cechů. Základní ekonomická 

funkce cechu nesměřovala od počátku k pouhé pasivní obraně řemesla, ale k aktivnímu 

principu regulace, a to jak vně, tak uvnitř cechu.
286

 Ve velkých českých městech spadají 

počátky cechů do 14. století.
287

  

Nestarším dokladem o cechovní organizaci na Pelhřimovsku je listina bratří Leskovců 

pro cech krejčích a postřihačů v Humpolci z roku 1462.
288

 Souvislejší zprávy o konstituování 

cechů na Pelhřimovsku pochází aţ z druhé třetiny 16. století. V Pacově získali nejstarší 

známý řád členové novoševcovského cechu roku 1544 od mistrů z Tábora. Cechy vznikaly 

hlavně v oborech tzv. „silných řemesel“ pracujících pro běţnou hromadnou spotřebu místních 
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obyvatel. Mezi ně patřily i cechy tkalců a soukeníků. Soukenictví představovalo významné 

exportně orientované  odvětví řemeslné výroby na Pelhřimovsku.
289

  

Z prostředí Pacova se se soukenictvím v podobě cechu setkáváme roku 1579, kdy 

Oldřich Španovský z Lisova vydal řád pro pacovský soukenický cech. Další známou normou 

upravující soukenické prostředí je obsah přísahy, která byla zapsána do městské knihy za 

Mikuláše Španovského z Lisova.
290

 V přísaze je obsaţen řád pro dohlíţitele nad kvalitou 

vyráběných suken. Dohlíţiteli nad kvalitou byli postupně jednotliví mistři, vzatí pod přísahu.  

Formulář přísahy soukeníků je uveden dispozičním slovesem „Přísahám.“ Adresátem 

přísahy je „Pán Bůh všemohoucí, jeho svaté evangelium“ a plným titulem uvedená vrchnost, 

za níţ následuje purkmistr, spoluradní a cechmistři soukenického řemesla. Z přísahy vyplývá, 

ţe příseţný byl vybrán na základě pořadí, kdy na něj a jeho pomocníky „pořádka přišla.“ 

Úkolem přehliţitelů bylo přehlíţet sukna napnutá na rámech „podle oudělku, vlasu, vlny 

a míry.“ Špatně vyrobené kusy měly být po jejich zhodnocení cechmistry znehodnoceny 

proraţením.
291

 Součástí přísahy byl závazek, ţe příseţný bude svou funkci vykonávat bez 

strachu a bázně a rovněţ neúplatně. Závazek dobrého výkonu byl v přísaze doplněn o sankci, 

která měla podobu kominace. Ta spočívala v obecné formulaci o pravomoci cechmisrů 

a mistrů. Ti směli rozhodnout, aby špatně pracující příseţný „skutečně ku příkladu jiným 

ztrestán býti mohl.“ Závěr přísahy obsahuje ţádost o pomoc od „Pána Boha všemohoucího, 

jeho svatého Evangelia“. 

Zřejmě za Mikuláše Španovského z Lisova
292

 byla do městské knihy zapsána přísaha 

pro valchaře.
293

 V jejím případě byla dispozičními slovesy „přísahám a slibuji.“ Adresáty 

přísahy jsou „Pán Bůh všemohoucí, jeho svaté evangelium, tolikéž urozený a statečný rytíř N. 

z N. též i cechmistři a mistři soukeníci.“ Po zprávě, o jakou funkci se jedná, totiţ valchaře, 

následuje výčet povinností, které spočívaly v manipulaci se suknem, jeho praním a válením 

ve valše. Z obsahu přísahy je zřejmé, ţe nadřízenými osobami vůči valchaři byli cechmistři 

a celý cech soukenický. V závěru přísahy valchař přislíbil zachovávat šetrnost a váţnost při 

výkonu valchařství. Závěr přísahy obsahuje prosbu o pomoc od „Pána Boha všemohoucího 

a jeho svatého evangelia.“ Skutečnost, ţe dohled nad kvalitou suken musel být v Pacově 
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upraven zvláštním řádem, svědčí o rozsahu výroby a významu, který jí přikládala vrchnost 

i sami měšťané.
294

 

Z mladšího období pochází dvě přísahy, které ovšem netvoří s knihou kompaktní 

celek. I velikost psací látky-papíru neodpovídá velikosti knihy. Zřejmě byl list obsahující dvě 

přísahy do knihy vloţen a zůstal její součástí i nadále.
295

 Obsah přísah je určen cechmistrům 

pekařů a řezníků. Přísaha pekařů je opět uvozena dispozičními slovesy „slibuji a přísahám.“ 

Adresátem je „Pán Bůh všemohoucí, tolikéž pan purkmistr a rada.“ Po titulaci funkce, kterou 

má dotyčný vykonávat, totiţ povolání cechmistra, opět pokračuje výčet povinností, které byl 

příseţný povinen vykonávat. Jenou z hlavních povinností cechmistra bylo dbát na kvalitu 

„režného“ chleba stejně jako spolupracovat s osobami určenými obcí ke kontrole. V závěru 

přísahy pekařský cechmistr slíbil zachovat čestnost svého jednání. Závěr přísahy ukončuje 

ţádost o pomoc „Pána Boha všemohoucího“ spolu s aprekací v podobě „Amen.“  

Formulář pro cechmistry řezníků měl být zcela shodný s přísahou cechmistrů 

pekařských. Svědčí o tom ta skutečnost, ţe části, které bylo moţné převzít z přísahy pekařů, 

jsou naznačeny symbolem etc. a v přísaze obsaţené nejsou. I řezníci v přísaze slíbili dbát 

dosavadních starobylých způsobů a nařízení, stejně jako dbát, aby nedocházelo v řeznictví 

k „nepřístojnostem, ale aby v prodávání masa mírnost a spravedlnost ...  zachována byla.“ 

Závěr 

„Přísaha jest proto nařízena, aby pravda a spravedlnost lidská vyhledati se mohla,
296

“ 

uvádí jeden z článků důvod existence přísah Koldínova městského zákoníku. Důvodů 

k vynesení přísahy nebo jejího sloţení v raném novověku bylo několik. Jedním z nich je 

přísaha znamenající záruku dobrého výkonu  sluţebních povinností. Z tohoto důvodu jí byli 

povinni skládat úředníci, sluţebníci „a všelijaké jiné osoby vrchnostem a pánům svým.“ Na 

základě toho pak měli být bráni pod přísahu i další jedinci, kteří slouţili „obecnímu dobrému“ 

a přísahou dotvrdili řádné naplňování svých sluţeb. Samotný rituál přísahy měl nejen svou 

symbolickou rovinu, ale i rovinu právní. 

Z období necelých dvou staletí se v pacovské městské knize dochovalo 17 zápisů 

přísah. Jejich obsah, stejně jako forma a formulář prošly změnami. Přísahy byly určeny jak 

příslušníkům městské správy (konšelé, městský rychtář), tak i korporacím ve městě 

působících, jejichţ postavení bylo k příslušné městské samosprávě poněkud volnější. Neméně 

zásadní skutečností je i fakt, ţe v městské knize jsou zachyceny přísahy osob, které náleţejí 
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do kompetencí vrchnostenské správy. Pokud vrchnostenský rychtář stál na pomezí mezi 

příslušníky obou skupin, pak vrchnostenský šafář plně náleţí do sféry vrchnostenské správy. 

Zatímco podoba přísah v období první poloviny 16. století byla poněkud stručná aţ 

strohá, nabývá v průběhu druhé poloviny a především pak v první polovině 17. století na 

„rozsahu“ jak vizuálním, tak i obsahovém. Ke konkretizaci dochází v rámci výčtu povinností, 

na jejímţ základě lze usuzovat o přísaze jako základní všeobecné normě pro výkon 

příslušného „povolání.“ Přesto přítomnost Boha je v tomto významném aktu raně novověké 

společnosti velmi zásadní, jak o tom svědčí jeho titulace v adrese všech přísah, tak i v ţádosti 

o pomoc, která přísahu uzavírala. V souvislosti s Bohem se do zápisů přísah promítá příslušná 

náboţenská orientace světské vrchnosti, která určovala tuto podobu na svém panství. Za 

lutersky orientovaných Španovských z Lisova se proto objevuje mezi adresáty svaté 

evangelium, zatímco u Jana Černína z Chudenic se s evangeliem nesetkáváme. To je 

nahrazeno „všemi svatými,“ které za Myslíka z Hyršova doplnila Panna Marie jako odraz 

vzrůstajícího mariánského kultu.  Za necelých dvě stě let se v přísahách odráţí působnost 

několika příslušníků pacovské vrchnosti. Tuto skutečnost lze sledovat u těch osob, které 

vykonávaly přísahu vrchnosti, jeţ měla i na jejich existenci vliv. U „povolání,“ která 

příslušela do kompetencí městské správy, se tento fakt neodráţí. Vliv posledně zmíněné 

skupiny, jejíţ příslušníci byli povinní přísahou k městské správě, ovšem ve druhé polovině 

16. a v první polovině 17. století poněkud poklesl. Vzrůstající vliv vrchnostenské správy se 

projevil nejen  v ustanovení vrchnostenského rychtáře, ale i v přesunu některých kompetencí 

městského správy na zástupce vrchnosti. Nadřazenost vrchnosti nad cechy a regulace jejich 

produktů vedla ve druhém decenniu 17. století ke vzniku nové přísahy pro přehlíţeče suken 

a valchaře. 

Podoba přísah zachycených v městské knize prodělala svou genezi. Přesto lze v jejich 

formuláři nalézt několik shodných prvků, a to i napříč jejich obsahovou náplní. Formulář 

přísah vţdy uvozuje dispoziční sloveso „přísahám“ někdy doplněné o „slibuji.“ Přísahu daný 

jedinec skládal do „rukou“ autority, kterou byl vţdy v adrese uvedený „Pán Bůh“ 

následovaný dalšími hagiografickými osobami. Aţ za nimi byl buď jménem nebo v podobě 

všeobecné iniciály  zachycen příslušník světské autority - vrchnosti nebo městské správy. 

Kaţdá přísaha rovněţ obsahuje označení „povolání“ dobově označená jako „úřad“ s výčtem 

kompetencí a povinností. Tento výčet ovšem v nejstarším období je formulován velmi široce, 

v průběhu let dochází k jeho precizaci a konkretizaci. Postavení a řádný chod povolání má být 

rovněţ zaručen neúplatností, spravedlností, které měly příseţnému být vlastní. Přítomnost 

profánního světa ve znění přísahy je navršena v ţádosti příseţného o Boţí pomoc při výkonu 
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úřadu. Dobová kultura se následně odráţí i v aprekaci zvoláním Amen, či v invokaci 

obsahující odkaz na Jeţíše Krista, či „Ve Jménu Boha otce, Boha syna, Boha Ducha svatého. 

Amen.“ 
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Soudnictví sporné a trestní 

Městské soudnictví prodělalo v průběhu středověku a raného novověku výrazné 

změny. Významným okamţikem v tomto vývoji byl přechod soudní pravomoci z rychtáře na 

městskou radu.  V průběhu 15. století, v souvislosti s úpadkem moci rychtáře a současným 

posilováním kompetence městské rady, převzaly funkci soudních knih knihy radní.
297

  

Průběh soudního řízení byl kodifikován v Koldínově zákoníku. Soudní proces začínal 

ţalobou.
298

 Ţalující strana si musela od purkmistra vyţádat obeslání ţalované strany. Ta ze 

stran, která podnikla první krok, byla zvýhodněna tím, ţe se jí jako první dostalo u soudu 

slyšení. Doručení obsílky měl na starost soudní zřízenec. Obviněný byl povinen dostavit se 

k soudu v nejbliţším moţném termínu a vyslechnout si ţalobu, kterou přednesla ţalující 

strana ústně. Obeslaná strana mohla na ţalobu odpovědět hned, nebo poţádat o čas na 

rozmyšlení. Poté se musel obţalovaný opět dostavit k soudu. Do té doby mohla ţalující strana 

ještě upustit od ţaloby nebo ji třikrát opravit, po odpovědi druhé strany uţ  od sporu nemohla 

upustit. Jestliţe obeslaná strana popírala ţalobu, bylo na ţalující straně, aby zajistila důkazy 

označované jako průvody. Ze všech důkazů měly největší váhu zápisy v městských knihách 

a výpovědi svědků. K vydání svědectví byli jedinci obesílání formou tzv. řezané cedule. Před 

vydáním svědectví byly osoby povinny sloţit přísahu. Svědectví měl písař zapsat ve znění, 

jak bylo prosloveno. K vynesení konečného rozsudku nemuselo dojít, soudní řízení mohlo být 

přerušeno a sporné strany uzavřely "přátelskou smlouvu." Jestliţe strany vyčerpaly všechny 

moţnosti, bylo na soudcích, aby spor rozhodli. Konšelé i písaři museli uchovávat rozsudek 

v tajnosti aţ do doby, neţ byl publikován před spornými stranami. Proti rozhodnutí soudu 

bylo moţné podat odvolání. Podobu odvolání určoval rovněţ  Koldínův zákoník. Soudci za 

přítomnosti obou stran znovu přečetli aktový materiál této pře. Dále byly vyhledány veškeré 

důkazy, které strany předkládaly, a všechen tento materiál byl zapečetěn a dodán příseţným 

poslem k vyššímu soudu. K soudním záleţitostem mohl být oprávněn rovněţ i jiný úřad nebo 

delegovaný soud. V případě Prahy se například jednalo o desetipanský úřad nebo úřad 

šestipanský.   
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 V. Vojtíšek, Soud a rada v královských městech českých, in: Výbor rozprav, s. 240-272. 
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 Část věnovaná popisu řízení před městským soudem vychází z rozboru především praţského prostředí. Popis 
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Avšak příslušnost Pacova k Čechám přiměla autora, aby prostředí Brna evidoval, avšak do studie blíţe 
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V rámci celého soudního řízení vznikaly určité typy dokumentů, resp. městských knih.   

Podání ţaloby bylo zapsáno do knih ţalob, svědecké výpovědi byly zapisovány do knih 

svědomí. Zápisy v knihách svědomí slouţily jako závaţný důkazní materiál v civilněprávních 

i trestněprávních sporech. Knihy svědomí měly funkci pomocných soudních knih. Výpovědi 

z nich byly čteny během zasedání soudu v příslušné soudní záleţitosti, v té fázi procesu, kdy 

se strany volaly k svědeckým řízením a bylo tedy zahájeno důkazní řízení. Právě v tomto 

stadiu, při publikování výpovědi před soudem, nabývaly zápisy v knihách svědomí právní 

platnosti. Rozhodnutí soudů byla zapisována do knih nálezů (liber sententiarum). Hlavní 

funkcí těchto knih bylo zaznamenání rozsudků vynesených radou (v případě Prahy jak 

v civilněprávních, tak i trestněprávních záleţitostech). Zápisy se do knih zaznamenávaly ve 

formě protokolů soudního řízení. Obsahem knih byly všechny závaţné civilněprávní 

i trestněprávní spory projednávané před staroměstským soudem v civilním (akuzačním) 

procesu, přičemţ zachycují průběh hlavního soudního řízení mezi stranami. Ostatní sporné 

záleţitosti, které soud řešil, byly zaznamenávány v manuálech výpovědí. Ty obsahovaly 

záznamy o sporných záleţitostech, které vyţadovaly rychlé vyřízení nebo kterým postačovala 

jednodušší forma vyřízení.  

Knihy apelací obsahují odvolání podaná od rozhodnutí soudů. V nich jsou obsaţeny 

jak trestní, tak i civilní záleţitosti. Vlastním obsahem knih apelací byly opisy rozsudku 

apelačního soudu. Posledním typem pramene, který vznikl v souvislosti se sporným 

soudnictvím, byly knihy rukojemství a plnomocenství. Rukojmím byla chápána osoba, která 

se zavazuje za někoho jiného a přijímá jeho povinnosti.  

Dalším z těsně souvisejících typů zápisů jsou zápisy tzv. glejtů, jejichţ 

prostřednictvím byly obviněné osoby propouštěny z vězení. Do knih rukojemství bylo 

osvobození formou glejtu zaznamenáno jen v tom případě, ţe si obţalovaná strana zajistila za 

sebe rukojmího. Rukojmího za sebe mohl postavit i pachatel závaţného trestného činu. Další 

skupinou zápisů v knihách rukojemství jsou zápisy o plnomocenství při zastoupení v různých 

soudních záleţitostech. Nejčastěji se plnomocenství týká soudního sporu vedeného v jiných 

českých městech.
299

 

Trestní právo a městská kniha 

Od počátku českého státu můţeme sledovat proměny obyčejů předstátní společnosti, 

vývoj hodnocení pachatelů podle jejich společenského postavení, jejich trestných činů 

a stoupající význam právní ochrany. Trestní právo mělo soukromý charakter, coţ se 
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 Přehled knih rekonstruován podle podoby knih v prostředí Starého Města praţského dle Hana Vobrátilková, 

Knihy sporného, s. 25-81. 
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projevovalo v uplatněním soukromé msty. V průběhu vývoje společnosti dochází k omezení 

msty na formu náhrady za způsobenou škodu či výkup.  Rozvoj trestního práva nastal 

v období stavovské monarchie, kdy vznikají normy pro ochranu státu a jeho právního řádu. 

Nicméně systém trestů ještě neexistoval. Tresty byly chápány nadále jako pomsta. Vedle 

trestů smrti se uţívalo trestů  zmrzačujících a tělesných, odnětí svobody a nucených prací. 

Doplňovaly je tresty majetkové (pokuty, konfiskace) a tresty zneucťující (pranýř, cejchy, 

prohlášení za psance).  Konečné rozhodnutí soudů ovlivnila řada faktorů, jako např. 

společenské provinění provinilce, jeho vztah k městské radě a zejména k vrchnosti, charakter 

trestného činu, či polehčující okolnosti.
300

 V královských a poddanských městech byl 

představitelem trestní jurisdikce rychtář a následně městská rada, která se vyvinula z původně 

pomocného sboru rychtáře ve vrcholný orgán městské samosprávy. Ve svých rukou 

soustředila moc normotvornou, výkonnou a soudní. Městská rada řešila na svých zasedáních 

různé záleţitosti týkající se města i jednotlivých měšťanů, a to z nařízení vrchnosti, z vlastní 

iniciativy a na ţádost stran.
301

 

Praxe městských soudů významně ovlivnila rozvoj soudnictví nad poddanými na 

příslušných panstvích. Jurisdikci vykonával v této oblasti drţitel panství a jeho úředníci. 

Nicméně spory poddaných byly často svěřovány městským soudům s moţností odvolání 

stran. Zatímco v ostatních sférách činnosti byla kompetence městské rady omezena hranicemi 

města a jeho statků, v trestněprávní oblasti došlo u poddanských měst k jejímu rozšíření na 

panství vrchnosti. Před soud se dostávali i cizí poddaní, pokud v teritoriálním obvodu soudu 

spáchali trestný čin nebo v něm byli zatčeni. Vrchnosti, které neměly na svých panstvích 

příslušné soudy, vyuţívaly moţnosti postihu v blízkých královských nebo poddanských 

městech, kam své delikventy odváděly.  V případě, ţe město nemělo vlastního kata, 

vypůjčovalo si jej pro exekuce a útrpné výslechy v sousedním městě.  Městská rada pak 

musela platit katovi a jeho pacholkům za stravu a exekuční výkon.
302

 

Z výkonu trestního práva se dochovaly pestré typy písemností. Vedle edičně četně 

zpřístupněných smolných knih  se jedná o radní manuály, ale i o korespondenci 

s vrchnostmi.
303

 „Smolné spisy" bývají dochovány jako koncepty v registrech, u adresátů 
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v kopiářích, případně jako aktový materiál.
304

 Poznání trestního řízení městských soudů 

dokreslují ortelní manuály apelačního soudu.
305

    

Mimosoudní řízení  - přátelská smlouva 

Jedním z okruhů právních sporů spojených s ukončením soudního řízení formou 

„přátelské smlouvy“ byla ţaloba pro nactiutrhačství. Stanovit jednoznačně náplň slova čest 

v raném novověku je velmi obtíţné.
306

 O postoji raně novověkého člověka ke cti svědčí citát 

ze stíţnosti rychtáře k purkmistru a městské radě ve Veselí nad Luţnicí: „poněvadž pak život 

a dobrá čest jedním krokem kráčejí a tyranský člověk jest ten, který své dobré cti jako života 

svého nehájí“.
307

  Význam cti se projevoval zásadním způsobem v sociálních souvislostech 

a vztazích. Uráţka mohla ohrozit sociální i ekonomické postavení poškozeného ve 

společnosti. Špatná pověst mohla mít za následek určitá sociální omezení – lidé mohli nařčené 

osobě odepřít pomoc, řemeslníci i obchodníci by ji neprodali své zboţí, ţenám mohla značně 

ztíţit jejich moţnost nalézt vhodného ţivotního partnera, dětem jejich další postavení ve 

společnosti. Čest se stala jakýmsi kódem jednání, účinným komunikačním systémem 

pravidel. Pojem čest je v městském prostředí více kategorií právní, neţ kategorií morální a je 

tak základní podmínkou sociálního smíru. Kaţdý měšťan, jenţ se těšil dobré cti, byl právně 

způsobilý a mohl se účastnit činnosti městských orgánů.
308

 Ke ztrátě či sníţení cti mohlo dojít 

v důsledku chování, případně výkonu zaměstnání, jeţ se nesrovnávalo s etikou městského 

společenství obecně i jednotlivých jeho skupin.  V českém zemském právu byla kategorizace 

uráţlivého jednání podána poprvé k roku 1530 a pak znovu k roku 1549.
309

 Pro městské 

prostředí formuloval podstatu zneucťujících jednání (nářku na cti a zhanění) Koldínův 

zákoník. Nářek na cti byl tedy v tomto zákoníku definován jako „škodlivé urážení, 
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vyprázdnění anebo zlehčení jména anebo cizí dobré pověsti.“ Kromě nařčení ze zrady se 

jednalo o osočování z bezectnosti, z úkladného nebo podvodného jednání (z vraţdy, ze 

zlodějství), z nevyvedeného psanství či z osočování: „je kurvy syn, falešník, panchart, nebo 

kurva.“ Kromě nářku na cti se v 16. století ujímalo právní řešení i uráţek niţší intenzity, které 

se nazývaly zhanění.
310

  

Osoby, které byly zhaněny na své poctivosti, představují velmi pestré spektrum. 

Jednalo se o blízké rodinné příslušníky, stejně jako o dluţníky, či sousedy.  Ke konfliktům 

nejčastěji docházelo pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem pověrečných praktik a to 

v prostředí veřejně přístupném – v krčmách či na veřejných prostranstvích.    

Jak vyplývá z rozboru několika oblastí, záleţitosti nactiutrhačství byly řešeny před 

rychtářem. Jejich písemné zachycení se dostalo především do rychtářských knih.
311

 V případě 

pacovské městské knihy není moţné hovořit o rychtářském soudu, jak je lze pozorovat 

v případě výše uvedených měst. Veškeré zápisy pacovské městské knihy byly na přátelské 

smlouvy odkázány na základě doporučení purkmistra a konšelů, od nichţ byli jedinci 

odkázáni na přátelské jednání. To pak proběhlo buď přímo před purkmistrem, nebo záměrně 

určenými osobami, které měly rozhodnout o vině či nevině jedné ze stran.  

 

 

Obrázek 5 - Grafy četnosti zápisů smírčího řízení 
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Z hlediska kvantitativního představuje tento typ zápisů v městské knize jednu 

z nejčetnějších skupin obsahující více jak 130 zápisů, a proto jí bude následně věnována větší 

pozornost. Nejstarší zápis – jednotlivina pochází z roku 1534, kdy byli zhaněni příslušníci 

městské správy od Martina Bakaláře z Prahy.
312

 K nárůstu zápisů dochází od 60. let 16. 

století. Jejich vedení končí posledním zápisem z roku 1679.
313

 Odraz obecného nárůstu 

obdobných zápisů nejen v Brně
314

, ale i v případě Pacova je průkazný právě ze zápisu jedné 

z norem obsaţené v pacovské městské knize.
315

  Vzrůstající spory vedly na konci 16. století 

představitele městské správy k vydání „jednomyslného svolení“, díky němuţ se snaţili omezit 

četnost sporu „o hadruňky“ „vády“ „hanění“ a na poctivosti naříkání“.  Purkmistr a rada 

předstoupili roku 1599 před celou obec s ţádostí o zpřísnění represivních kroků vůči 

stěţovatelům. Podle názoru purkmistra a rady byly dosavadní stíţnosti vedeny spíše 

z bezpotřebných příčin. Represivní kroky obsaţené v nařízení měly představovat pokuty za 

nenáleţité osočování, hanění a na poctivosti naříkání. Jedinec, který vyvolal rvačku či bil 

jiného a posléze se sám domáhal práva, měl být pokutován zaplacením půl kopy grošů 

a uvězněním v „šatlavním“ vězení. Ti, kteří byli haněni nebo na poctivosti se dotýkali 

druhých, měli být pokutováni po jedné kopě míšenských. Pokud by provinilou osobou byl 

příslušník konšelského sboru, měla jeho pokuta představovat dvojnásobek výše uvedených 

sum. Samotný proces vycházel jak z městských práv, tak z privilegia Michala Španovského 

z Lisova. Ten ve své listině z roku 1596 určil, aby přednesené ţaloby před „právo“ od 

pacovských obyvatel nebo pacovské vrchnosti byly ukončeny přátelským způsobem (tedy 

mimosoudní cestou - ubrmanskou smlouvou) nebo právní výpovědí (výrokem soudu). 

V případě, ţe by se s rozsudkem strany nespokojily, měly se obrátil k apelačnímu soudu do 

Prahy, nikoli na svou vrchnost.
316

   

V rámci pacovské pamětní knihy a v ní obsaţených projednávání sporných záleţitostí 

spjatých s nactiutrhačstvím je třeba rozlišovat tři formy procesu. První, a v městské knize 

nejčastější, je spojen s přímým soudním řízením, kdy v jeho procesu došlo k napomenutí obou 

stran od purkmistra a pánů konšelů a obě strany souhlasily s mimosoudním usmířením 

formou přátelské smlouvy. Této variantě řešení dávala přednost ustanovení Koldínova 

městského zákoníku. Koldínův příklon k řešení sporů touto formou vycházel z podstaty, ţe 

při rozhodnutí příslušného soudu o na cti utrţení jedné ze stran došlo k upadnutí strany druhé. 
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Řešení sporu formou přátelské smlouvy ušetřilo „snížení“ obě strany a přitom ospravedlnilo 

nespravedlivě na cti sníţeného.
317

 Smlouvou chápala Koldínova práva „dvou nebo více osob 

o jistou některou věc, o níž vznikl odpor, spokojení a dobrovolné stran k takovému spokojení, 

dovolení“.  K jejímu uzavření mohl být vyuţit institut tzv. ubrmanů nebo-li smlouvců-

prostředníků.
318

 Jednalo se o  osoby, které si obě strany určily k rozřešení sporů. Rozhodnutí 

ubrmanů ať v písemné nebo ústní formě byla pro obě strany právoplatná a závazná.  

V pacovské městské knize případů, kdy za smlouvce byly vyţádané osoby, v průběhu 

poloviny 17. století poklesá a naopak vzrůstá počet těch, u nichţ v roli ubrmanů stanuli 

purkmistr a konšelé. 

S druhou podobou procesu souvisí přítomnost vrchnosti jako institutu, u něhoţ 

příslušné osoby hledaly rozřešení svého sporu. V případě vrchnosti je třeba rozlišit v městské 

knize ty zápisy, které rozhodnutím vrchnosti končily, resp. byly z jejího nařízení postoupeny 

ke smírčímu řízení bez vlivu městského soudu, a ty případy, které vrchnost v rámci svého 

jednání postoupila k rozhodnutí „městskému právu“ nebo při nich kooperovala.  

Třetí podobu přátelských smluv, která se soudním řízením před městským soudem 

není přímo spojená, ale byla do městské knihy zachycena pro paměť v rámci zápisů o sporech 

nactiutrhání, představují zápisy o ubrmanském jednání, které nevznikly na základě nařízení 

purkmistra a konšelů, ale k jejich ujednání došlo na základě přímé iniciativy obou stran. 

Jednalo se o případy, kdy se strany bez zásahu jakékoli instituce domluvily o sjednání formou 

přátelské smlouvy.        

Funkcí zápisů bylo zajistit paměť o jednání v rámci soudních, resp. mimosoudních 

sporů spjatých především s nactiutrháním, byť v městské knize se objevuje několik 

jednotlivin obsahujících kauzy majetkoprávní povahy. Zápisem tak bylo zajištěno svědectví 

o řádné cti daných jedinců, kteří stáli na obou stranách původně soudních, posléze 

mimosoudních pří.    

Ubrmani určení jednotlivci 

Nejčetnější skupinu zápisů o nactiutrhačství, resp. o mimosoudním řízení představují 

zápisy, kdy došlo ke smírnému jednání dvou stran před ubrmany na základě doporučení 

purkmistra a konšelů. Zápisy pochází z let 1596-1668 s tím, ţe největší část zápisů tohoto 

podtypu je datována léty 1596 aţ 1631. Z období vlády Jana Černína z Chudenic a jeho 

manţelky Zuzany pochází jen několik jednotlivin, stejně jako z období Zikmunda Jana 
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Myslíka z Hyršova a jeho manţelky Johany Eusebie ze Ţďáru. Tuto skutečnost je moţné 

vysvětlit válečným obdobím 30. let 17. století a proměnou řízení za Myslíka z Hyršova 

(viz níţe). Ve třicátých letech 17. století bylo Pacovsko postiţeno četnými pobyty vojska 

a činnost obyvatel se musela zaměřit především na zabezpečení samotné existence.  

O průběhu řízení spjatého s vyřízením mimosoudní cestou svědčí tři zápisy z let 1621 

a 1626. Pro nářky na poctivosti se v uvedených letech před „městským právem“ doţádali 

rozsouzení Pacovští obyvatelé. Celé jednání započalo ţalobou jedné ze stran na druhou. 

V uvedených třech případech jsme od písaře informováni o stavu, kdy soudní spor došel aţ do 

stadia průvodu, tedy  do stadia zajišťování svědků. Na základě několikerých napomenutí, aby 

„pominouce právního procesu a sobě tudíž i úřadu dalšího zaneprazďnování činění raději 

přátelsky a sousedsky k sobě přistoupili“, přistoupily obě strany na přátelskou smlouvu. 

Zápisy tak dokládají, ţe průběh soudního řízení a forma mimosoudního řízení byly v Pacově 

reflektovány obdobně jako v jiných městech podle Koldínova městského zákoníku. Z tohoto 

zjištění a na základě následující analýzy formulářů se lze přiklonit k názoru potvrzujícímu 

moţnou existenci dalších typů soudních knih, které jsou známé z jiného prostředí.
319

  

Představiteli původně sporných stran byli ve většině případů (vyjma dvou) obyvatelé 

města. Z roku 1596 pochází zápis, kdy pacovský obyvatel obvinil obecního sluhu z Křeče pro 

krádeţ koz.
320

 Roku 1619 obvinil rovněţ pacovský měšťan ševcovského tovaryše Jakuba 

Václavového z Věţné pro skupování „nepořádných kůží“.
321

 Přestoţe se jednalo o cizí 

příslušníky, pacovská vrchnost do jednání nevstoupila (alespoň zápisy tuto informaci 

neobsahují). 

Významným z hlediska postavení městského soudu je zápis z roku 1588, kdy došlo 

k přátelské smlouvě mezi Adamem, řezníkem z Černovic a Janem Fauzem z Kamene. Adam 

řezník obvinil Jana Fauze z řečí o okradení jakéhosi posla od Jana Fauze na hrázi rybníka.
322

 

Toto obvinění podal řezník Adam své vrchnosti Jiřímu Homutovi z Harasova, který je 

postoupil k vyřízení kámenské vrchnosti. Obě strany byly předvolány na hrad Kámen před  

Václava Malovce z Malovic. Vzhledem k tomu, ţe jednání nemohl Malovec ukončit, určil,  

pokud se strany rozhodnou záleţitost ukončit formou přátelské smlouvy, aby se dostavily do 

Pacova k uzavření smlouvy v pondělí na den sv. Michala Archanděla. Pokud by chtěly 

pokračovat v soudním sporu, měly předstoupit před právo do Pacova v pondělí po svatém 

Františku (10. října) k právnímu slyšení a zároveň rozsouzení. Obě strany přikročily 
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k přátelské smlouvě a určily si své ubrmany. Zápis tak nejenţe detailně popisuje průběh 

celého jednání, ale svědčí i o významném postavení pacovského soudu, kam byla postoupena 

záleţitost, kterou odmítla řešit vrchnost jedné ze zúčastněných stran.     

Spory, z nichţ vznikly přátelské smlouvy v rámci mimosoudního jednání, zahrnují 

především spory o čest, byť v několika případech jsou obsaţená i přátelská ujednání vzniklá 

v rámci sporu o majetek z dědictví (viz níţe přátelská ujednání majetkových záleţitostí). 

Vzhledem k tomu, ţe účelem zápisu bylo podat svědectví o mimosoudním řízení, tedy 

o uzavření ubrmanské smlouvy, dozvídáme se o podrobnostech příčin původních sporů jen 

velmi okrajové zprávy. 

Z hlediska formálního můţeme v rámci i níţe uvedených podskupin hovořit o dvou 

typech formulářů, které v jednotlivostech jsou velmi proměnlivé, zatímco základní strukturu 

informací zachovávají. V městské knize existují dva typy zápisů o ubrmanském jednání, 

přátelské smlouvě, které nejsou spojené s určitým písařem, ale prochází celým obdobím.  

První ze skupiny zápisů lze označit jako „Léta,“ zatímco pro druhou skupinu je 

typické uţití „Jakož jest“ na počátku zápisu. Pro formulář „Léta“ je charakteristické, ţe datace 

smlouvy je umístěna hned na počátku celého zápisu. Po ní následuje buď výčet jmen osob, 

které se staly oněmi ubrmany, nebo následuje informace o uzavření smlouvy.  Po titulaci 

sporných stran přichází v zápisech část, kterou lze označit jako naraci, v níţ jsou popsány 

důvody a průběh soudního sporu. Pokud ubrmani nejsou uvedeni za datací, jsou buď 

jmenovitě nebo neosobně vyjmenováni za narací. Za jmény ubrmanů následuje samotná 

dispozice.  Sankcí byla i v případě zápisů o ubrmanském jednání zajištěna případná pokuta za 

nenaplnění ujednání. V několika případech se zápisy přímo odvolávají na ustanovení 

Koldínova zákoníku, podle něhoţ měla být případná pokuta vyměřena. V eschatokolu celého 

zápisu lze charakterizovat slib naplňování závazku v budoucnosti s mandační formulí 

odkazující na intabulaci zápisu do městské knihy. Autoritu povolující intabulaci zápisu do 

městské knihy představoval purkmistr, jehoţ jméno bylo případně připojeno na závěr zápisů. 

Druhým podtypem jsou zápisy charakterizované slovy „jakoţ jest,“ kterými jsou 

zápisy uvedeny. Celý formulář začíná částí, kterou jsme v případě formuláře „Léta“ označili 

jako naraci. V ní jsou rovněţ uvedeny důvody, které vedly k soudnímu řízení s popisem řízení 

před purkmistrem s uvedením o jednání před ubrmany, kteří mohou být jmenováni nebo jsou 

obecně charakterizováni. Dispozice stejně jako sankce, slib naplnění v budoucnosti 

s mandační formulí jsou obdobné jako v případě formuláře „Léta“.  Na závěr formuláře 

„jakoţ jest“ přistupuje datace uzavření smlouvy a eventuálně zápisu. Důvody vedoucí písaře 

k uţití jednoho z typů nejsou za současného stavu poznání zřejmé.          
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Ubrmany přímo purkmistr a konšelé 

Zatímco ve výše uvedeném případě byly smlouvci osoby určené jednotlivými stranami 

(ať v zápise jmenované nebo označené jen obecně), v několika případech se smlouvci stali 

přímo představitelé městského soudu – purkmistr a konšelé. Přestoţe tento typ zápisů pochází 

jiţ z koce 16. století, k jejich rozvoji došlo v letech 1651 aţ 1679, kdy naopak poklesl počet 

zápisů obsahující řízení před zvolenými ubrmany. V období těsně před rokem 1657 bylo 

vydáno nám neznámé nařízení od pacovské vrchnosti, které nařizovalo purkmistru 

a konšelům, aby v případě „co takového mezi poddanými lidmi a sousedy se zběhlo, na právo 

vznešeno bylo přeslechnouce jednu i druhou stranu i jich nesnází,“ měli představitelé 

městského soudu bez zbytečného prodluţování řízení za pomoci blíţe nespecifikovaných 

„příslušných prostředků v sousedský mír a pokoj dovést“.
323

 Jednou z rychlých cest jednání 

tak bylo smírčí řízení, kdy ubrmany byli sami purkmistr a konšelé. Častý důvod, uváděný 

v zápisech, jeţ odráţí tuto podskupinu zápisů, se pojí s nemoţností předvést k soudnímu 

jednání další svědky, kteří by vydali případné svědectví. Druhý důvod představoval poněkud 

déle trvající proces, který jiţ bylo třeba vyřešit. Charakter zápisů je obdobný jako v případě 

výše popsaných formulářů „Léta“ a „Jakoţ jest.“  

Ubrmani a vliv vrchnosti 

Zápisy o účasti vrchnosti v jednání o nactiutrhačství představují čtyři časová období, 

pro která jsou v městské knize obsaţené zápisy. První skupinu zápisů představují zápisy z let 

1582 aţ 1613 s jednotlivinou z roku 1567 a kryjí se tak s působením Michala a především pak 

jeho syna Mikuláše Španovského z Lisova. Z analýzy sporných stran vyplývá, ţe vrchnost se 

sporu účastnila v okamţiku, kdy jedna ze stran neţila v Pacově, resp. pocházela z pacovského 

panství. Jinou variantu představoval spor pacovského obyvatele s osobou z jiného panství, 

případně kdy byla do Pacova postoupena ţádost o rozsouzení stran ze zcela cizího panství, 

s pacovským prostředím nesouvisející. 

Nejstarší zápis z roku 1567 se týká sporu dvou pacovských měšťanů, kteří se přeli 

o pytel vlny.
324

 Jan Španovský spolu s „úřadem“ rozhodli, ţe Jan Tůma má odprosit Jana 

Provazníka a celý zápis do městské knihy byl učiněn na základě nařízení vrchnosti. Samotný 

zápis pak obsahuje plný text odprošení, coţ je v rámci všech zápisů ojedinělé. Jeho znění je 

stylizováno v objektivní podobě.  
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K roku 1582 se hlásí zápis o sporu o nactiutrhání mezi dvěma pacovskými měšťany.
325

 

Jejich spor nařídila vrchnost ukončit formou přátelské smlouvy. O účasti „úřadu“ se ovšem v 

zápisu  nemluví a celá smlouva pak byla intabulována opět z nařízení vrchnosti. Z roku 1591 

pochází spor, kdy vrchnost spolu s konšely došla ke zjištění, ţe obsah nařčení Ondřeje 

Hartlíka od Jana Krňouska z Mladé Voţice je třeba řešit opět přátelskou smlouvou, nikoli 

soudní cestou.
326

    

K roku 1599 je datováno urovnání nářku na cti Jakuba Stejskala, pacovského 

mlynáře.
327

 V rámci zápisu je nutné upozornit, ţe rozhodnutí nebylo vydáno městským 

soudem, ale danou věc řešila vrchnost, byť případné další spory měly být pokutovány podle 

městských práv.  

Z roku 1600 pochází zápis o nezmenšení dobré pověsti Kateřiny, dcery Vavřince 

Šimonového z Chyšky.
328

 Ta vzhledem k pomluvám, které se šířily mezi lidmi, ţádala 

vrchnost o „opatření“ dobré pověsti a cti. Vzhledem k tomu, ţe vrchnost odmítla vyhledat 

příslušné provinilce, nařídil Michal a Mikuláš Španovští z Lisova, aby bylo do městské knihy 

poznamenáno, ţe v případě dalších připomínání sníţené cti Kateřiny Šimonové má být daný 

jedinec ztrestán a zpokutován.  

Roku 1606 se obrátil na pacovskou vrchnost Václav Slezák, soused z města 

Černovic.
329

 Spor vedl o nářek na cti, který mu způsobila Anna manţelka Václava Příčinky 

a dcera tamějšího rychtáře. Jak černovská, tak i pacovská vrchnost vyslyšely obsah stíţnosti 

a po porovnání obou stran nařídily, aby „pro budoucí opatření“ o dobré cti obou stran a pro 

budoucí paměť bylo zaznamenáno přátelské ujednání do pacovské městské knihy. 

Ještě téhoţ roku došlo ke sporu o poctivost mezi někdejším klíčníkem Jiříkem 

Hohenperkerem a vrchnostenským krejčím Kryštofem Ulmirem.
330

 Jejich rozsouzení mělo 

původně proběhnout před rychtářem (který není blíţe specifikován), avšak po osobním 

zváţení změnily sporné strany názor a zaţádaly o přátelské ujednání. I v jejich případě měla 

pozdější odporné straně hrozit pokuta podle městských práv. O dva roky později došlo ke 

smírnému řízení v případu Martina Polenského, který na poctivosti pohaněl a fyzicky napadl 

Annu Bouslavskou, která po napadení podala „vznesení“ jak na vrchnost, tak na městský 

soud.
331

 Ze zápisu vyplývá, ţe obě strany se usmířily před smlouvci a opět měl případným 
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odpůrcům hrozit trest podle městských práv. Z roku 1608 pochází spor, jehoţ účastníky byli 

obyvatelé Černovic. Černovický kněz Jan Bakovský podal ţádost o projednání napadení na 

poctivosti své manţelky a tchýně od Anýţky z téhoţ města. Pacovská vrchnost předala celou 

záleţitost k projednání pacovskému městskému soudu.
332

 Purkmistr a konšelé došli k závěru, 

ţe spor byl jedním z mnoha, které v dané době probíhaly mezi černovickými obyvateli. Proto 

vybídli  obě strany, aby jednání o výsledku celé věci přehodnotily na mimosoudní řízení 

formou přátelské smlouvy. Pacovská vrchnost následně nařídila, aby smlouva byla 

intabulována do městské knihy a oběma stranám měl být podle nařízení vydán přípis pod 

městskou pečetí. Zřejmě příslušnost k jinému panství vedla Mikuláše Španovského, aby 

nařídil v rámci ukončení jednání vydání zmíněného „přípisu,“ s nímţ se v jiných případech 

nesetkáváme. 

V jiném postavení byl Mikuláš Španovský z Lisova při jednání o nářek na cti, kterého 

se dopustil pacovský měšťan Jakub Martinový na Lidmile Fialové z Tábora, měšťance 

královského města, kdyţ jí zaslal jakési psaní.
333

 Lidmilin manţel Matěj Fiala podal soudní 

ţalobu u táborského soudu. Pacovský měšťan tedy předstoupil před vrchnost s informací 

o svém jednání. Mikuláš Španovský se následně obrátil na Matěje Fialu, stejně jako na 

konšele a radu města Tábora jako relátor a zástupce svého poddaného za „přátelské 

spokojení“ ze vzniklého nedorozumění. Smírné řízení se podařilo vyjednat a ubrmany se 

v tomto případě stali pacovští konšelé a purkmistr spolu s dalšími osobami, které pocházely 

ze strany Matěje Fialy.  

Posledním ujednáním o zachování na dobré cti, v němţ významnou roli hrál Mikuláš 

Španovský z Lisova, pochází z roku 1613. Mikuláš Španovský nařídil učinit přátelské 

porovnání na cti cetorazského faráře Melichara Luţského, jehoţ zhaněl na cti Petr Dvořák 

z Bedřichova.
334

 Zvláštností tohoto zápisu je jeho subjektivní stylizace, z níţ přímo 

promlouvá Petr Dvořák se svými poklesky vůči zmíněnému faráři. Formulář je ovšem 

obdobný formulářům stylizovaným v objektivní formě.  

Dalším představitelem pacovské vrchnosti, z jehoţ působnosti pochází zápisy 

o přátelské smlouvě s vlivem vrchnosti, představuje působení Ladislava Víta ze Rzavého. Na 

pomezí rozsudku mezi vrchností a městského soudu stojí případ z roku 1620, kdy Jiřík Krčín 

Přestavlcký, kuchař, na městském soudu podal stíţnost na nenáleţité na cti utrţení od 

pacovského měšťana Václava Zelenohorského.
335

 Vrchnost vydala pro purkmistra "jisté 
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poručení", aby městský soud vyslechl strany a rozhodl. Purkmistr a konšelé v rámci svého 

jednání došli k závěru, ţe bude lépe celou věc usmířit formou mimosoudního vyjednání.  

Zcela jinou pozici měli představitelé městského soudu v případě sporu Jana 

Martinového a Václava Havlového.
336

 Přestoţe se jednalo o pacovské měšťany, byla jejich 

stíţnost přednesena  před vrchnost. Vzhledem k tomu, ţe se Ladislav Víta odmítl 

"zaneprázdňovat," nechal celou záleţitost řešit svým "pacovským úředníkem" - hejtmanem 

panství Kryštofem Zmyslovským z Radvanova s doporučením přijmout k poradě pacovského 

primátora a spoluradní. Ze zápisu vyplývá, ţe vrchnostenský úředník a zástupci městské 

správy byli určeni do funkce ubrmanů nařízených vrchností.  

Z období drţby Pacova Annou Markétou Šlejlovskou pochází v městské knize dva 

zápisy z roku 1628, kdy vrchnost vstoupila do řešení sporů o nactiutrhačství.
337

 V prvním 

případě byla Markéta Šlejlovská oslovena, aby porovnala spor "o některá slova lehká 

a nenáležitá," která Urban Turek v opilství pronesl proti "osobám radním a právu." Městští 

představitelé byli vrchností vybídnuti, aby provinilci jeho prohřešek odpustili. Výsledkem 

jednání mezi představiteli města a Urbanem Turkem bylo ujednání, na jehoţ základě byl 

Urban Turek potrestán uvězněním v obecním vězení.  

Z téhoţ roku pochází zápis "přátelské a ubrmanské smlouvy" uzavřené mezi 

Baltazarem Roučkovským ze vsi Cetule a Jiříkem Větvičkou, vrchnostenským sládkem 

v Pacově o "nějaké postranní a nedůvodné zepření".
338

 Původně byla záleţitost předloţena 

hejtmanu ţelivského panství, který celou záleţitost s ţádostí o vyřešení postoupil pacovskému 

úředníku k náleţitému "spravení a pokudžby možné bylo, smluvně a přátelsky opatřena 

a nakonec bez dalšího vrchnosti zaneprazdňování postavena a spokojena byla." Po krátkém 

uvedení se obou stran před pacovským hejtmanem Martinem Škvoreckým následovalo 

uzavření ubrmanské smlouvy, tak jak ţádal ţelivský hejtman. Smlouva pak byla "k žádosti 

obojí strany pro budoucí paměť v knihy tyto vložena a vepsána." Uvedený příklad tak 

představuje významnou ukázku nejen problematiky vedení městské knihy, ale i soudního 

řízení. Ţelivský hejtman postoupil záleţitost k vyřízení hejtmanu v Pacově. O přímém důvodu 

se zápis nezmiňuje. Je tak otázkou, zda ţelivské prostředí disponovalo institucionálně 

vybavenou moţností k ujednání ubrmanské smlouvy podle městského práva, nebo zda 

pacovský sládek původně náleţel poddanstvím k Ţelivu a posléze k Pacovu, kam byla 

záleţitost postoupena. Městská kniha se v tomto případě stala garantem udrţujícím v "paměti" 
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zprávu pro budoucnost a rovněţ pro ujednání vzešlé z vrchnostenské kanceláře, aniţ by se 

představitelé městské správy aktivně účastnili rozsouzení obou stran.  

Z období působnosti Jana Černína z Chudenic nepochází ţádný zápis o ubrmanském 

jednání, do jehoţ řešení by zasahovala vrchnost. Za Černínova zetě Zikmunda Myslíka 

z Hyršova se ovšem situace změnila. Zápis z roku 1665 dovoluje šíře objasnit zásah, k němuţ 

došlo na základě vlivu vrchnosti do agendy mimosoudního řízení.
339

 Odkaz na nařízení tak 

obsahuje několik zápisů z této agendy. Jiným případem, kdy vrchnost přímo nařídila 

městskému soudu vyřídit jednu z ţalob podaných před ní, byl případ sporu mlynáře Pavla 

Chocholkového z Hladova s Václavem Papeţovým z Jetřichovce.
340

 Poslední zápis této 

podskupiny pochází z roku 1665.
341

 Jeho znění dovoluje lépe popsat průběh procesu, resp. 

jeho změnu. Na základě poručení vrchnosti, před níţ byl spor Alţběty Cardové a Mandelýny 

Zoubkové předloţen, měli purkmistr a konšelé vyslechnout obě strany. O svém nálezu měli 

příslušné vrchnostenské zástupce informovat a posléze jim byl celý případ ponechán 

k dalšímu řízení s tím, ţe kromě nálezu podle §26 městských práv měla Mandelýna Alţbětu 

odprosit ještě podáním ruky a opatřit Alţbětu na její cti.  

Jak ukázala výše uvedená analýza jednotlivých případů smírčího řízení, do něhoţ 

vstoupila vrchnost svým jednáním, lze v této podskupině rozlišovat několik příčin, proč 

vrchnost vstoupila do řízení. V nejstarším období byla garantem jednání sama vrchnost. 

V pozdějším období bylo poněkud častým doţádání se o rozsudek na vrchnosti jedné ze stran. 

To souvisí i s případy, kdy se do Pacova obraceli o právní rozsouzení i příslušníci jiného 

města či panství (Černovice, Kámen). V takovém případě byly záleţitosti ve velké míře 

postoupeny městskému právu, před nímţ bylo soudní řízení změněno na mimosoudní. 

V několika případech ovšem byla vrchnost doţádána o vynesení rozsudku a daný spor řešila 

sama. V takovém okamţiku vyuţívala vrchnost instituci městské knihy k právnímu pojištění 

svého ujednání, které končilo přátelskou smlouvou. V jediném, o to významnějším svědectví 

figuruje vrchnost v roli zástupce svého poddaného měšťana.  

I v případě mimosoudního řízení je třeba studovat  dochovaný diplomatický materiál 

v kontextu vývoje právních norem. Svědčí o tom jak zaznamenané nařízení o pokutách pro 

sudiče, tak i nedochované nařízení vydané za Myslíka z Hyršova, o jehoţ existenci svědčí 

části některých zápisů.  

Sami jedinci vyhledávající ubrmany 
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Do skupiny přátelských smluv rovněţ náleţí zápisy přátelských smluv, které byly 

uzavřené, aniţ by byly strany vstoupily přímo do soudního sporu nebo aniţ by byly 

purkmistrem a konšely vyzvány k této formě jednání. Svou genezí tak nenáleţí zcela do 

zápisů vzniklých v rámci výše uvedených podskupin, neboť v jejich případě bylo jejich 

uzavření spojeno s dobrovolným ujednáním obou stran bez úředního vyzvání a pochází ze 

soukromého zájmu stran. Zápisy tohoto typu pochází z let 1594 aţ 1598 s priorou z roku 1573 

a z let 1618 aţ 1619. Více jak 60 % zápisů představují jednu ze stran mimoměstští obyvatelé. 

Místy původu jsou tak zastoupeny Jetřichovec, Načeradec, Obrataň a Zhořec.  

Poněkud  specifické jsou zápisy z roku 1608 a 1619, kdy byla do městské knihy 

zapsána právní svědomí a ubrmanské smlouvy. Zvláštní typ zápisu představuje svědectví 

městského písaře Adama Píseckého o dobré pověsti někdejšího kováře v Roučkovicích.
342

 

Právní svědectví, původně obsaţené v podobě písemného dokumentu, bylo do městské knihy 

vepsáno "slovo od slova" s povolením pana purkmistra. Zápisem vysvědčil pacovský radní 

písař o jednání, k němuţ došlo v domě rychtáře Jana Mhaurky, kam se sešli "všichni sousedi 

z Roučkovic" a vysvědčili, ţe nemají nic zlého a nepoctivého proti kováři Lukášovi. Obsah 

"ujednání" byl v písemné podobě přijat konšely od městského písaře a ihned opatřen menší 

městskou pečetí a zapsán do městské knihy.  

Rovněţ zvláštní charakter má ubrmanská smlouva uzavřená mezi Václavem 

Frejkovým a Vítem Pošívalem z Šimpachu.
343

 Ta byla do městské knihy intabulována na 

základě ţádosti prvně jmenovaného. Zápis představuje opis smlouvy opatřené původně pěti 

pečetěmi a má tak charakter vidimátu. Před zápisem do městské knihy byla ověřena 

i neporušenost přivěšených pečetí, aby byla zajištěna autentičnost dokumentu. Tento zápis tak 

s agendou, o níţ zde pojednáváme, pojí pouze obsahová stránka a nikoli diplomatický 

charakter, jenţ má jiný původ jiţ v rámci geneze dokumentu. Ze zápisu je zcela zřejmé, ţe se 

vyvíjel zcela mimo pacovské prostředí, kdyţ k uzavření ubrmanské smlouvy došlo v Chýnově 

v domě jednoho z ubrmanů -hejtmana chýnovského panství. Dalšími ubrmany v tomto 

případě byli císařský rychtář, primátor a měšťané královského města Tábora. Důvod vedoucí 

Václava Frejkového k intabulaci zápisu není zřejmý, avšak potřeba veřejné "demonstrace" své 

zachovalosti na cti, stejně jako zachování stálé paměti pro budoucí časy byly důvody jistě 

zásadní pro raně novověkého měšťana.   
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Přátelské smlouvy v rámci majetkoprávních sporů 

Přátelské smlouvy není moţné spojovat jen s problematikou 

nactiutrhačství. O utrhačství ve výše uvedeném četném mnoţství je pojednáno pro jejich 

zásadní obsah v rámci pacovské městské knihy. Poněkud méně početnou, přesto však 

v městské knize zastoupenou skupinou jsou přátelské smlouvy spojené se spory o majetek. 

Jejich geneze je obdobná jako v případě výše popsaných sporů v nactiutrhačských 

záleţitostech. Rovněţ i zde hrál významnou roli purkmistr, neboť velká část zápisů vznikla 

v rámci přehodnocení jiţ započatých soudních řízení. V jejich průběhu právě purkmistr 

doporučil formu přátelského jednání. Původním obsahem jednání byly buď spory o dědictví, 

nebo spory o prodané nemovitosti, kdy účastníky obou sporných stran byli obyvatelé Pacova. 

Zápisy pochází z období let 1590 aţ 1619 s jednotlivinou z roku 1561.    

Závěr ze zápisů mimosoudního řízení 

Z hlediska obsahové skupiny přátelských smluv je třeba rozlišovat několik typů 

zápisů, které vychází z úřední (soudní) činnosti představitelů městské správy, kteří stáli pod 

vlivem své vrchnosti Při sporech o nactiutrhačství měli soudci podle Koldínových práv 

vybídnout strany k usmíření formou přátelské smlouvy, coţ je v případě pacovské knihy 

zřejmé.  

V ceníku činností  pacovského městského písaře je obsaţena rovněţ taxa za 

vyhotovení přátelské smlouvy nebo ubrmanského narovnání, která je zachycena pod stejnou 

částku, kterou měli jedinci zaplatit za svatební smlouvu. Právě řešení sporů o nactiutrhačství 

formou přátelského smíření ve formě smlouvy či zápisu představují intabulované zápisy. 

O samotných důvodech sporů vedoucích k nactiutrhačství se z textu dozvídáme jen okrajově.  

Z hlediska typologie zápisu je významné sledovat instituce, na které se strany obrátily 

o právní porovnání, stejně jako genezi vzniku zápisu. Jak je ze zápisů zřejmé, ubrmany byly 

jak osoby vyvolené z obou stran, tak jimi mohli být nařízení zástupci vrchnosti i městské 

správy. Zjistit bliţší souvislosti, proč se ubrmany stali příslušníci městské správy, se podařilo 

pro období poloviny 17. století, avšak starší zápisy bliţší ozřejmění neobsahují. Na usmíření 

obou stran rovněţ kooperovala pacovská vrchnost. Z hlediska typologie zaznamenaných 

zápisů je moţné hovořit o formě smlouvy a o podobě zápisu. O písemné podobě existence 

jiné formy vyhotovení ubrmanské smlouvy svědčí zápis z roku 1619. Z hlediska geneze měl 

ovšem zápis jiný charakter, neboť představoval opis písemně zpracované ubrmanské 

smlouvy. Zatímco zápisy vydávaly právní svědectví samy o sobě, účelem tohoto opisu bylo 

pojištění právních ujednání formu vidimátu do městské knihy. Intabulace zápisu byla 
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provedena na základě přítomnosti stran či svědků, ubrmanů. K opisu listu došlo na základě 

jeho předloţení jednou ze sporných stran, neboť ověřovací prostředky na písemné listině byly 

purkmistrem a konšely shledány za autentické. 

Reversy a rukojemství 

Z hlediska soudního řízení před městským právem vznikalo v obecném měřítku  široké 

pole dokumentů. V následující části se jiţ budu věnovat problematice spojené s trestním 

právem, neboť zápisy o sporech v civilních záleţitostech městská kniha neobsahuje. V rámci 

vyneseného trestu mohlo být danému jedinci uděleno široké spektrum trestů, závislé na té 

které oblasti.
344

 Rozsudek mohl být změněn na základě rozhodnutí vrchnosti či na základě 

rozhodnutí apelačního soudu. Právo odvolat se k apelačnímu soudu vydal Pacovu Michal 

Španovský z Lisova ve své listině z roku 1596 (viz právo odvolat se k apelačnímu soudu 

v podkapitole práva města Pacova).
345

 Na tuto moţnost pamatoval rovněţ i ceník písařských 

sluţeb, kdyţ jedna z poloţek se vztahovala na písařskou činnost spojenou s odvoláním 

k apelačnímu soudu.
346

 O odvolání se k apelačnímu soudu je v dochované pacovské městské 

knize zachycen jediný případ z roku 1616, kdy se odvolal po svolení vrchnosti pacovský 

měšťan v rámci sporu o zhanění.
347

 Pokud tedy nebylo moţné odvolání k apelačnímu soudu, 

bylo moţné odvolání k vrchnosti. 

O podobě trestu rozhodoval městský soud, případně vrchnost. O ţivotě a smrti 

obţalovaného mohly rozhodovat i některé zcela iracionální faktory. Svou úlohu mohly hrát 

sympatie či antipatie k obţalovanému, sociální zakotvení delikventa neb právě daný stav 

kriminality v okrsku hrdelního soudu.
348

  Rozhodnutí soudu mohla být změněna na základě 

odvolání se či na základě zásahu vrchnosti. V mnoha případech byl kapitální trest (trest smrti) 

změněn na podmíněný trest, jehoţ případné naplnění mělo být zajištěno sepsaným reversem, 

který byl často doplňován o rukojemství za naplnění jeho obsahu. Kapitální tresty byly 

nejčastěji zlehčovány na podobu vyhnanství či podmíněného trestu. U většiny městských 

soudů předbělohorského období počet podmínečných kapitálních trestů, uloţených za hrdelní 
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zločiny, mírně převyšoval počet trestů nepodmíněných. U soudů v poddanských městech byl 

tento poměr ještě vyšší, protoţe výdaje spojené s exekucí byly velmi vysoké.
349

  

Reversy
350

 

Revers je listinné vyhotovení nebo knihový vklad, jímţ vydavatel osvědčuje právní 

závazek vůči příjemci (soudu či vrchnosti). Jedná se o závazek, který vznikl v důsledku 

předchozího vydavatelova provinění a poté následujícího částečného omilostnění. Vydavateli 

reversů byli provinilci, avšak vyhotovení písemnosti bylo výhradně dílem soudu.  Pokud se 

jedná o druh úředních knih, kam byly reversy zapisovány, neexistovala mezi městskými 

soudy shoda. Nejčastěji je písaři zapisovali do smolných knih, rychtářských a radních 

manuálů, případně do pamětních knih.
351

    

V pacovské městské knize se s reversy setkáváme roku 1580, 1609, 1616, 1619 a od 

roku 1627 kontinuálně aţ do roku 1670. Zápisy měly podobu podmíněného trestu, resp. 

omilostnění. Jejich společným pojítkem je obsah vyjadřující, ţe odsouzení jedinci se zavázali 

plnit společenský řád a nenarušovat vývoj ţivota v oblasti svým negativním jednáním. Zápisy 

reversů se svým pojetím blíţily k zápisům o rukojemství. Jak dokládají dva zápisy z poloviny 

17. století, pokud osoby nemohly získat rukojemství, daly zárukou vlastní osobu.  

Vyjma tří případů jsou všechny stylizovány v objektivní formě, coţ můţe vyvolávat 

domněnku, zda není příslušný text opisem určitého listu. Při analýze všech zápisů lze 

konstatovat, ţe základní části formuláře představují: 1. jméno obviněného s jeho určením 

k příslušné vrchnosti; 2. popis trestné činnosti, 3. uvedení důvodu vedoucího 

k omilostnění.
352

 S nástupem raného baroka vzrůstá míra „boţích zásahů“ a vlivů vrchnosti. 

V předbělohorském období je nejčastěji vyjádřena obecná formulace o přímluvě dobrých 

a poctivých lidí. V případě sládka Jana Součka se za něj přimlouvala Magdalena ze 

Svojkova.
353

 Od roku 1619 se v řadě mezi přímluvci objevuje i osobní snaha obviněného, 

která je u Doroty dcery Mikuláše Barvíře roku 1630 doplněna o její „slzavé“ prosby 

a přímluvy vyjádřené „pro milosrdenství boží ve svém milosrdném srdci.“;
354

 4. popis 
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represivních opatření; 5. slib řádného chování; 6. podmínečný trest; 7. záznam 

o intabulaci do městské knihy s datací. Závěr zápisů představuje výčet představených osob, 

svědků či doţádaných osob. U zápisu po roce 1630 následuje poznámka o vydání výpisu. 

Přesné pořadí a podobu zápisu ovlivňoval příslušný písař, přičemţ o uţití jednotného typu lze 

hovořit v období působnosti Jana Černína z Chudenic. 

U všech reversů byla osobou, která o omilostnění vţdy rozhodovala, příslušná 

pacovská vrchnost. Je tak zřejmé, ţe na tuto agendu měla významný vliv vrchnost, nikoliv 

městská správa. Z rozhodnutí vrchnosti bylo učiněno svolení zmírnit trest. Trestnou činnost 

představovaly především delikty proti vrchnosti a mravnosti. Pro diplomatický rozbor není 

zásadní trestná činnost, nýbrţ represivní opatření, podle něhoţ byl vyhotovován případný 

zápis, v tomto případě revers.  

Z hlediska geneze lze rozlišit dva typy pořízení zápisu. U zápisu z období před rokem 

1630 proběhla intabulace zápisu před propuštěním daného jedince z vězení. Aţ na základě 

zápisu v městské knize byl provinilec propuštěn. Intabulace se účastnil jak obviněný, tak 

i zástupce městské správy v podobě purkmistra, konšelů i rychtáře, stejně jako zástupce 

vrchnosti. V zápisech vzniklých po roce 1630 se setkáváme s poznámkou, ţe „zápisu byl 

vydán výpis pod městkou pečet“.
355

. Z obsahu zápisu vyplývá, ţe intabulace následovala aţ po 

propuštění jedinců z vězení či těsně na něj navazovala. Po věznění v radenínském zámku 

následoval zápis do pacovské městské knihy.  

Přestoţe městská kniha poţívala výrazné „právní úcty,“  byl ze zápisů reversů 

vyhotovován výpis či spíše řečeno opis, který byl vrchnosti zasílán. Díky nedochování 

instrukcí dnes nelze bezpečně určit důvod vyhotovení tohoto výpisu. Velmi pravděpodobné se 

jeví objasnění, kdy výpis představoval právní svědectví daného výtahu. Kniha by tak v jisté 

míře poklesla na důvěryhodnosti a vrchnost si mohla vytvářet vlastní právní dokumenty pro 

případné řízení bez vlivu městské knihy. 

Součástí reversu byly podmínečné tresty, které provinilcům hrozily v případě dalšího 

upadnutí. Ve většině případů se jednalo o trest smrti, u zápisu z roku 1627 vyměřila vrchnost 

Janu Kravařovi a jeho matce Alţbětě k  trestu smrti, který měl být proveden v Táboře, navíc 

usekání nohy po kusech a Kravařově manţelce vypálení cejchu na tvář.
356

  

Všeobecně lze u obviněných osob říci, ţe se ve 20 % jednalo o obyvatele města, v 58 

% o obyvatele pacovského panství a ve 22% případech o příslušníky z cizích panství. 
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Z hlediska typologie zápisů vyplývá, ţe městská kniha byla v těchto okamţicích 

vyuţívána plně k zajištění právních záleţitostí, které vznikaly v rámci výkonu činnosti 

příslušné vrchnosti, avšak pro jejich právní zajištění vyuţívala městského soudu, resp. 

městské knihy v Pacově, který byl jediným městem na panství, jak to bylo obvyklé i na jiných 

místech.
357

 Obdobně i v případě, ţe panství v okolí nedisponovala touto moţností, nechávala 

danou věc projednávat u pacovského soudu. O tom svědčí dva případy z roku 1609, kdy 

drţitel pošenského panství Jan Houska ze Zahrádky nechal vyřešit dvě záleţitosti se svolením 

pacovské vrchnosti městským soudem v Pacově.
358

 S vyhledáváním zběhů souvisí i další dva 

zápisy, které byly do městské knihy intabulovány roku 1619 a 1637. Na pacovském panství 

byl zadrţen a následně uvězněn cizí poddaný. V prvém případě se jednalo o zběha z Košetic 

a ve druhém z Řehova. Tito zadrţení zběhové vykonali slib poslušnosti právě před 

pacovským soudem.
359

  

Mapa 6 – Původ soudně stíhaných osob  
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Rukojemství 

Rukojmím byla v Koldínových právech chápána osoba, která se zavázala za někoho 

jiného a přijala jeho povinnosti. Mezi rukojmí nesměly být přijímány ţeny, kněţí, vojáci, 

nezletilci a neusedlé osoby. Rukojmího za sebe mohl postavit i pachatel závaţného trestného 

činu.
360

   

V zápisech městské knihy lze rozlišit tři autority, kterým byly zápisy o rukojemství 

směřovány. Nejčetněji byly reversy skládány do rukou pacovské vrchnosti. V jednom případě 

byly směřovány drţiteli sousedního statku v Pošné a v jediném případě představitelům 

městské správy. Nejstarší zápis o rukojemství zachycený v městské knize se jistým způsobem 

vymyká ostatním zápisům této skupiny. Roku 1610 sloţil slib rukojemství Vít Kovář za svého 

syna Adama.
361

 Oba byli poddanými Jana Housky ze Zahrádky, drţitele statku v Pošné. Ten 

vzhledem k tomu, ţe nedisponoval na svém panství obdobnou institucí, jakou byla městská 

kniha, vyuţil této příleţitosti v prostředí Pacova.  

Sloţení rukojemství do rukou městské správy reprezentuje případ Matěje Pleskače 

z roku 1616.
362

 Martin Pleskač zbil manţelku Matěje Šohaje. Za tento svůj skutek byl 

uvězněn. V době jeho zadrţení ovšem  hrozilo, ţe zpustne jemu náleţející statek. Proto 

purkmistr a konšelé rozhodli, ţe pokud se zaručí veškerým svým jměním, bude z vězení 

propuštěn, avšak s podmínkou následné spolupráce s městským soudem. 

Nejčetnější skupinu představují zápisy, které byly sloţeny k pacovské vrchnosti. Tyto 

zápisy pochází z let 1616 aţ 1681. O samotných důvodech potrestání jsme informováni jen 

z několika zápisů, které obsahují zprávy o zběhnutí z panství (2), smilstvu (1), útěku ze sluţby 

(1),  pro nenáleţité jednání ke své vrchnosti (1). Tresty smrti byly ve všech případech sníţeny. 

Na následnou disciplinaci obyvatel panství a městečka měli dohlíţet rukojmí, kteří byli určeni 

k „dohledu“ nad naplňováním závazku řádného chování. Součástí zaručení, které mělo formu 

osobní vazby pojištěné finanční sumou, mohly rovněţ být další dodatečné tresty. Ty mají 

spíše moralizující podtext, kdy vrchnost tímto způsobem přinutila provinilce ke sňatku či 

k ujmutí se drţby gruntu.  

Formulář rukojemství se velmi přiblíţil formuláři reversu. V případě rukojemství jsou 

navíc obsaţena jména rukojmích s udáním sum, které měli příslušníci zaplatit za nedodrţení 

ujednání. Většina zápisů je stylizována v objektivní formě, kromě dvou zápisů z let 1629 

a 1633 stylizovaných ve formě subjektivní. Důvod této změny není zřejmý. Ke změně písaře 
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v uvedeném období nedošlo, stejně jako jiný původ provinilých  k ostatním případům není 

zřejmý. Funkcí zápisů bylo zajistit stálou paměť o omilostnění a zajištěných rukojmích. 

Vrchnost těmito zápisy sledovala především následnou disciplinaci poddaných.  

Vypovězení z panství 

Jedním z uskutečněných trestů za spáchané trestné činy bylo vypovězení z města, resp. 

z panství. Podle Koldínových práv se jedinci, kteří byli z města vypovězeni či vymrskáni, 

nesměli zpět navracet na věky. Pokud by toto ustanovení překročili, hrozila jim ztráta hrdla.
363

 

Pacovská městská kniha obsahuje sedm zápisů z let 1562 aţ 1608 o vypovězení z pacovského 

panství. Pro zasazení zápisů do kontextu raně novověkého Pacova je významný fakt, ţe 

vypovězení se netýká přímo města, ale celého panství. Soudcem není městský soud, nýbrţ 

rozhodující slovo ve vypovězení přísluší vrchnosti. Městská kniha zde opět plní roli garanta 

právních ustanovení vydaných vrchnostmi.  

Vydavatelem rozsudku byla vţdy příslušná vrchnost. V případě Václava Prasete měla 

významné slovo při rozhodování o podobě trestu i postiţená vdova po Janu Provazníkovi, 

dlouholetém členu městské správy.
364

 Opět, jako v případě výše uvedených zápisů reversů 

i u rukojemství, byl provinilý jedinec původně odsouzen k trestu smrti. Ten byl ovšem na 

základě přímluvy sníţen na vypovězení z panství. Mezi přímluvce náleţel purkmistr 

a konšelé, případně konkrétně jmenovaní jedinci, avšak ve velké části případů nebyli blíţe 

specifikováni. Rovněţ i v případě vyhnanství byl původ odsouzených jak z města, tak 

i z celého panství. V jediném případě byl k vyhnanství odsouzen cizí člověk, který byl 

v Pacově přistiţen pro krádeţ. Trestné činy, které jedinci spáchali, lze interpretovat jen ze tří 

zápisů, z nichţ vyplývá krádeţ a smilstvo. Ostatní jedinci byli odsouzeni pro činy proti Bohu, 

vrchnosti a dobrému řádu a vší obci. O překročení zákazu navrátit se zpět na panství svědčí 

případ Mandalény Kašparové z roku 1578.
365

 Ta byla odsouzena k vypovězení z panství pod 

trestem smrti jiţ jednou, ovšem první zápis v jejím případě městská kniha neobsahuje. Při 

opětovném dopadení zápisem přislíbila, ţe se na panství skutečně nevrátí, jinak jí byl 

vyměřen trest zahrabání za ţiva či utopení s tím, ţe případné vykonání trestu a veškeré s tím 

spojené náklady uhradí její rukojmí.  

Rozdílnost trestů vypovězení z panství spočívala v míře, v níţ se provinilci museli 

vzdálit od panství. Ta se pohybovala v rozmezí od tří do pěti mil, pokud nebylo odsouzenci 

nařízeno opustit celé České království spolu s Moravou.  
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Funkcí zápisů bylo rovněţ uchování zprávy o podobě trestů pro paměť.  V případě, ţe 

by došlo k překročení rozsudku, nově usazená vrchnost mohla vyuţít právních zápisů 

v městské knize k patřičnému potrestání provinilých. O významu městské knihy v tomto 

systému rovněţ svědčí i vydání příslušných dokumentů na základě zápisů v městské knize. 

Roku 1587 byl z panství vyhnán rychtářův posel.
366

 O vypovězení z panství, ale i z Českého 

království obdrţel "list otevřený," opatřený menší městskou pečetí, jehoţ znění mělo být 

podle formulace v zápise zaznamenáno do městské knihy. V takovém případě by kniha 

získala funkci regestáře, obsahujícího opisy vydaného listu. Vyjdeme-li z premisy, ţe 

uvedený list byl do městské knihy přepsán, avšak v tomto zkoumaném svazku obsaţen není, 

lze předpokládat existenci dalšího svazku, který mohl plnit uvedenou funkci regestáře 

písemností vydaných městskou kanceláří. Zápis o vyhnání rychtářova posla z roku 1587 má 

v rámci městské knihy rovněţ další významné místo. Roku 1611 byl odsouzen k vyhnanství 

biřic Petr Zach. K intabulaci nového zápisu nedošlo, jen byl pod předchozí zápis z roku 1587 

připojen přípis "Na ten a takový zápis" doplněný o jméno biřice, coţ představuje velmi 

ojedinělý způsob zápisu.
367

  

Zabavení majetku 

Jednou z dalších podob trestů bylo zabavení majetku odsouzenci. K tomuto trestu se 

uchýlila vrchnost v roce 1656, kdyţ nechala zbavit majetku svého zběha z panství.
368

 Pro 

delikt zběhnutí ze sluţby byl odsouzen ke zbavení majetku i Jan, syn Jiřího Mašáta. Zápis byl 

do městské knihy intabulován z nařízení „jeho milosti pána.“  

Poprava 

Přímý zápis o popravě odsouzeného byl připojen k jiţ existujícímu zapsání reversu.
369

 

Zahradník Jiří Zahradnický byl nejprve odsouzen za krádeţe na radenínském zámku. 

V nočních hodinách se vloupal pomocí ţebříku do zámku a odcizil plátna a ubrusy. Za to mu 

hrozila ztráta hrdla, avšak vrchnost mu udělila milost na základě vykonaného reversu. Od 

události uběhl rok a Jiřík Zahradnický pobodal panského sluţebníka Jana Pleskačového, který 

zraněním podlehl. Vzhledem k tomu, ţe v předchozím reversu se Jan Zahradnický uvolil 

naplnit jeho obsah, který mimo jiné obsahoval ustanovení o případné ztrátě hrdla, byl odeslán 

do Tábora k výkonu exekuce. Zde byl popraven stětím mečem.  
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Zápis pro spáchaný trestný čin 

Rovněţ i v případě trestného činu jakým byla vraţda, byla vyuţita instituce městské 

knihy k pojištění práv jednotlivců. Petr Burian Karel ze Svárova, vrchnost na Onšově a Dubu, 

zavraţdil Jana Mertla, pacovského souseda.
370

 Na základě tohoto činu vydal list otevřený, 

v němţ se zavázal vyplatit se vdově a sirotkům ze spáchaného činu. List byl následně 

intabulován do městské knihy, ovšem na čí ţádost, se ze zápisu nedozvídáme. Formu 

vyplacení dobové právní normy připouštěly, tudíţ z tohoto ohledu nepředstavuje zápis 

zásadní zvláštnost. Z hlediska své geneze a podoby je ovšem ve srovnání s předchozími typy 

zápisů odlišný. Do městské knihy byl opsán celý list, kterým se Petr Burian Karel ze Svárova 

zavázal k zaplacení částky za zemřelého Jana Mertla. Jednalo se tak o vidimát zmíněného 

dokumentu, ovšem v tomto případě plnící roli i jistého předpisu, neboť na jeho základě byly 

následně vypláceny pozůstalým ujednané sumy. V Burianově případě nebyly však do zápisu 

pojaty informace o ověření ověřovacích prostředků. 
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Soudnictví nesporné 

Zápisy majetkoprávní povahy
371

 

Pacovská městská kniha obsahuje četné zápisy odráţející majetkoprávní záleţitosti. 

Otázkou je, zda tyto zápisy mají charakter zápisu pozemkových knih nebo v jakém poměru 

k těmto zápisům stojí. Na zvolenou otázku je třeba provést diplomatický rozbor všech zápisů 

rozčleněných do obsahových skupin. O všech zápisech této kategorie lze říct, ţe představují 

jednu z nejstarších částí pacovské městské knihy. Jejich písaři byli příslušní jedinci, kterým 

lze připsat autorství i v rámci dalších obsahových kategorií. Nejedná se tedy o zvláštního 

písaře, který by do knihy zapisoval agendu pouze majetkoprávního charakteru. Z hlediska 

obsahu zápisu je moţné hovořit o následujících typech: zápisy věcných břemen – sluţebnosti, 

převody majetkových práv k částem nemovitostí, frejmarky, prodej rybníků a po jednom 

zápisu zvodu a prodeje dědiny. Uvedené zápisy byly do městské knihy zaneseny, aby 

pojišťovaly práva jednotlivých měšťanů. Zcela zvlášť stojí zápis o prodeji louky mezi Janem 

Loskotem z Roučkovic a Pavlem Roušarem ze Samšína. Tento zápis nepojišťoval práva 

pacovských obyvatel, ale městská kniha zde zajišťovala právní váhu zápisu obyvatel z okolí. 

Prodeje a koupě „kusu“ 

Méně početnou skupinu zápisů představují zápisy obsahující transakce 

s nemovitostmi, kterými byly pole, zahrady či sady. V průběhu středověku a raného novověku 

byla předmětem zápisů vlastní stavení (selský grunt, tedy statek, nebo usedlost) ve městě 

nebo na venkově.
372

 Zápisy v pacovské městské knize mají ovšem charakter trhů s domy 

pouze v jednom případě. V ostatních, a tedy mnohem četnějších, jsou obsaţené zápisy na 

prodeje a koupě "kusů" sadů, dvorů či zahrady. K pozemkovým transakcím bylo třeba, aby 

vrchnost vydala povolení k prodeji. Toto potvrzení bylo sice formálního rázu, ale vrchnost 

měla být informována o transakci.
373

  

Vzhledem k dlouhé časové linii a nepříliš četnému mnoţství zápisů nelze hovořit 

o vytvoření jednotného formuláře. V rámci zápisů lze mluvit spíše o ustáleném uţívání 
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určitých typů informací. Kaţdý zápis tak obsahuje: 1) jména stran, které koupi či prodej 

uskutečnily. Kromě dvou případů se zápisy týkaly osob ţijících v Pacově. K roku 1541 

a 1547 se hlásí zápisy, při nichţ je kupujícím sice pacovský obyvatel, ale druhou stranu 

představují rychtář a konšelé z Cetorazi.
374

 V jednom případě prodali Cetorazští "kus obce" 

u nově zbudovaného rybníka Mikuláši Míčovi, ve druhém kus louky od svého záduší Václavu 

Houskovi. Cetoraz v uvedeném období náleţela k pacovskému panství, které se nalézalo 

v drţbě Václava a Zikmunda Robmhápa ze Suché. Pro zapsání transakce hrála výraznou roli 

příslušnost pacovského obyvatele neţ příslušnost cetorazské obce; 2) odkaz na svolení 

vrchnosti k uskutečnění prodeje; 3) popis nemovitosti. Z analýzy zápisů lze konstatovat, ţe 

v šesti případech se jednalo o sad, ve třech o dvůr a v jednom o sklep. Zápisy na několika 

místech obsahují i popis hranic odprodané části. Vyznačená místa byla ohraničena mezníky, 

kamením či plotem;   4) výše sumy, za níţ byla nemovitost postoupena; 5) v několika 

případech je uvedeno vymínění si určitých práv a sankcí plynoucích z nesplacené sumy; 6) 

datace se souhlasem purkmistra a konšelů k intabulaci zápisu.   

Jak je z jiných zápisů v městské knize zřejmé, pro zápisy řádných nemovitostí ve 

smyslu stavení či plnohodnotného gruntu existovala v městské kanceláři kniha označená jako 

kniha purkrechtní.
375

 Do ní se zapisovaly transakce s celými domy, zatímco pro zachycení 

převodů "kusů" nemovitostí slouţila analyzovaná pamětní kniha. Do purkrechtní knihy byl 

zápis "kusu" nemovitosti převeden poté, kdy došlo k přikoupení další části, jak o tom svědčí 

případ z roku 1581
376

. 

Prodej rybníků 

K zápisům o prodejích nemovitostí, které neměly podobu stavení či domu, náleţí 

zápisy o koupích a prodejích rybníků. V pacovské městské knize je obsaţeno pět zápisů 

s tímto obsahem, které pocházejí z let 1559 – 1586.
377

 Důvod, proč byly zápisy do městské 

knihy zaneseny pouze v poněkud malém počtu, lze spatřovat v objasnění původu jedné ze 

stran transakce. Při analýze lze konstatovat, ţe jedna ze stran vţdy náleţí do Pacova. 

Účastníky transakcí na druhé straně byli jak Pacovští obyvatelé, tak i obyvatelé okolních obcí 

a v jednom případě i vrchnost v podobě Michala Španovského z Lisova. Formulář zápisů 

vţdy obsahuje: dataci; 2. určení obou stran jménem a případně původem; 3. bližší popis 

rybníka, 4. výše sumy; 5. ve většině případů i formulaci, ţe drţitel rybníku jej má užívat 
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dědičně spolu s jeho potomky a budoucím; 6. ve většině případů odkaz na povolení 

purkmistra k intabulaci zápisu do městské knihy.  

 

Prodej domů
378

 

Z roku 1666 pochází jediný zápis v městské knize, který náleţí do kategorie transakcí 

s celými domy či grunty.
379

 Důvod, proč byl tento typ zápisu zanesen do námi analyzovaného 

svazku městské knihy, není moţné ozřejmit ani při hlubším studiu zápisu. 

Kvitance a obligace 

Zápisy kvitancí o plnění splátek vejrunků byly připojovány přímo k jednotlivým 

zápisům prodejních, resp. kupních smluv. I v jejich případě je třeba rozlišovat mezi zápisy, 

které pojišťují práva jednotlivých měšťanů, a zápisy evidující splátky obce za zakoupené 

nemovitosti. Zápisy kvitancí v podobě vejrunků lze najít jak u majetkoprávních transakcí – 

koupě a prodeje (holubovský mlýn, pravdovský dvůr, kus sadu), ale i v rámci vyplnění 

ustanovení plynoucích z některých svatebních smluv. Charakter kvitance má i zápis vztahující 

se k zaplacení peněz vyplývajících z povinností určených v mimosoudním řízení. Příkladem 

je zápis o zastřelení Petra Buriana Karlem ze Svárova, který jako formu pokuty zaplatil sumu 

100 kop grošů, které předal obci a ta je vyplatila vdově.
380

 Zápis tak náleţí do skupiny zápisů 

potvrzujících vyplnění povinností městské správy.  

Jiné postavení mají zápisy obligací. Těch je v městské knize zachyceno šest, a to 

poněkud nesourodě. Z let 1533-1558 jsou dochovány 3 zápisy,
381

 ostatní pochází z rozmezí 

let 1598-1635.
382

 Otázku opět vyvolává důvod intabulace zápisů tak malého mnoţství. 

Odpověď je třeba opět hledat v diplomatickém rozboru zápisu. Kromě prvního zápisu z roku 

1533 jsou všechny stylizovány v objektivní formě. Všechny zápisy obsahují zprávu, ţe dluh, 

o který se jedná v zápise, vznikl jiţ dříve a zde se jen dluţníci k dluhu přiznávají. Podstatné 

pro objasnění důvodu zápisu je objasnění původu osob, které byly povinny zaplacením. Ve 

všech zápisech se vyskytuje jedna ze stran, které nebyly pacovského původu.  

Vzhledem k dlouhé časové rovině a jen šesti zápisům nelze hovořit o podobě 

jednotného formuláře. Obecně všechny zápisy obsahují: 1. datace; 2. intitulace – jména osob 

obou stran – dluţníka i věřitele s určením jejich původu a postavení; 3. určení výši dluhu 
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s případným udáním příčin jeho vzniku; 4. dispoziční sloveso: „má položiti, uvolil platiti, 

zaplatit podvolil, má vyplniti“; 5. výčet plánovaných splátek; 6. žádost o schválení 

intabulace od purkmistra.  

V dobové terminologii byly jednotlivé zápisy označeny jako smlouva celá a dokonalá 

případně dobrovolná či přátelské porovnání. O přímém dobovém vnímání zápisu svědčí 

u jednoho případu dobová terminologie, která text označuje jako zápis. Jeho charakteru 

odpovídá i rozdílná podoba formuláře při srovnání s formulářem smluv. Nejrozsáhlejší ze 

zápisu o dluhu je obligace Jana Jeníka z Mezilesí z roku 1533
383

 a z roku 1635 zápis o dluhu 

Pavla Ţákového z Pacova.
384

 V posledním uvedeném se obsah textu velmi blíţí svou formou 

k zápisům o slibech poslušnosti. 

Frejmarky 

Jednou z moţností, jak bylo moţné v raném novověku získat příslušnou nemovitost, 

byla výše uvedená forma trhu. Jeho charakteristickou vlastností bylo, ţe v rámci zápisu vţdy 

obsahoval sumu, za kterou se prodej uskutečnil. Další moţnost představoval tzv. frejmark, čili 

směna
385

 Rovněţ i pacovská městská kniha obsahuje zápisy o frejmarku. Nejstarší zápis se 

hlásí do roku 1508,
386

 zatímco nejmladší k roku 1604.
387

 Vyjma nejstaršího zápisu z roku 

1508 je vţdy uvedena vrchnost, která vydala k frejmarku svolení. I v rámci této kategorie 

zápisu nelze hovořit o vytvoření jednotného formuláře. Zápisy obecně obsahují: 1. jména 

osob, které směnu provedli; 2. odkaz na svolení vrchnosti k frejmarku; 3. popis směněných 

nemovitostí; 4. formuli o závaznosti dodrţet ustanovení frejmarku i dalšími generacemi; 

5. dataci s odkazem na svolení purkmistra a konšelů k intabulaci.  

Zvod 

Z hlediska dalších typů zápisů obsahujících majetkoprávní záleţitost je v městské 

knize obsaţen jediný zápis o zvodu.
388

 Zvodem bylo myšleno právo, kdy kupříkladu měšťan 

kupující dům neplatil ujednané splátky a v rámci prodejní smlouvy bylo pro takový případ 

ustanoveno zpětné připadnutí majetku původnímu drţiteli. Proces jednání byl určen 

městskými právy.
389

 Zvod představoval jednu z částí exekuce majetku.
390

 Na základě 
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rozhodnutí městského soudu byl rychtář povinen spolu s věřitelem přijít do gruntu dluţníka. 

Dluţník pak byl povinný při rychtářově přítomnosti předat klíče od gruntu a ten musel podat 

relaci o zvodu k městským knihám. Pacovská kniha obsahuje zápis zvodu pouze z roku 1517 

na dům Kateřiny Ředkvičkové, který prodala Jakubu Stojanovi. Vzhledem k neplnění 

splátkových povinností, jak bylo zřejmé ze zápisného archu vejrunků, bylo přistoupeno 

k exekuci, zde v úrovni zvodu.  

Služebnost 

Koldínova městská práva charakterizovala sluţebnost jako „právo, jímž my někomu, 

aneb zase někdo nám zavázán jest tak, abychom něčím my jemu, aneb on zase nám 

z povinnosti posluhovati povinnen byl“.
391

 Sluţebnost se pojišťovala potvrzením, které mělo 

zabránit případným sporům. Mezi příklady sluţebnosti městské právo uvádí právo uţití cesty, 

vyhrazení majetkových práv, respektování stavby ţlabu mezi domy, svedení vody ze střech. 

Práva sluţebnosti představovala široké spektrum různých variant, jak mohla sluţebnost 

vzniknout. Jejich ujednání a potvrzení bylo moţné několika formami: smlouvami, společným 

snešením stran, prodejem, koupí, darem, odkazem a zápisem. Vedle těchto kodifikovaných 

práv existovala sluţebnost udrţovaná v lidské paměti.
392

  

Z průběhu 16. století pochází v pacovské knize zápisy upravující věcná břemena, která 

jistým způsobem omezovala uţívání nemovitostí. Nejčastěji se v případě městské knihy tímto 

způsobem upravuje vedení vody přes louky či svody vody z domů. Druhou nejčastější 

skupinou jsou zápisy upravující uţívání průjezdů a cest. Typickými částmi všech zápisů jsou : 

1. uvedená jména stran, které smlouvu uzavřely; 2. uvedení předmětné nemovitosti – 

přistavěná světnička, komora, průjezd, zahrada, pole, louka se strouhou; 3. vymezení práv 

obou stran – povolení vjezdu, povinnost ořezávat proutí; 4. zdůvodnění písemné úpravy a její 

nenarušitelnost v budoucím období. Zatímco starší zápisy jsou koncipovány velmi stručně, 

zápisy ze 40. let získávají rozvinutější podobu formuláře. Zápisy do roku 1589 mají charakter 

zápisů zachycujících ujednané záleţitosti. Po uvedeném roce reflektují zápisy sloţitější genezi 

jednání. Zápisy tak nejsou výsledkem jednání dvou stran, ale mají charakter výsledného 

rozhodnutí ať vrchnosti, tak i městského soudu. Roku 1589 rozhodla vrchnost o právu oplotit 

louku Jana Janečka. Rozhodnutí Michala Španovského označené jako „poručení“ bylo 

přečteno před vší obcí a na jeho základě byl učiněn zápis o vzniku nového věcného břemena 

do městské knihy. 
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Dědické řízení 

Majetkové právo bylo nejen v raném novověku tvořeno sloţitou soustavou předpisů, 

obyčejů a norem, které upravovaly právní vztahy feudálů, měšťanů i poddaných k movitému 

i nemovitému vlastnictví.  Jedním z oblastí majetkového práva bylo právo dědické. Značně 

dokonalá a podrobná byl úprava dědění v právu městském. Pod silným vlivem práva 

římského se zde upevnila přesná pravidla dědění, o formě závěti, okolnostech vylučujících 

dědění, o intestátní posloupnosti. Závěť, označovaná jako kšaft, mohla mít jak podobu 

písemnou, tak i ústní. V případě ústní formy vyţadovalo městské právo svědectví 

důvěryhodných osob. Kšaftování poddaných mohlo probíhat jen se souhlasem vrchnosti.
393

  

Dědické právo v prostředí Pacova bylo reflektováno jiţ v nejstarší listině vydané pro 

Pacov Janem Malovcem z Pacova roku 1447.
394

 Jan Malovec z Pacova v něm určil, aby muţi 

i ţeny v Pacově usedlí i neusedlí směli odkázat majetek komukoli, kdo byl pohodlný příslušné 

vrchnosti a obci. Odkaz majetku mohl učinit příslušný jedinec ať ještě jako zdravý, nebo na 

smrtelné posteli. Forma odkázání se měla řídit jednak starým zvykem, stejně jako praxí podle 

města „Kauřimi“. Jedincům byla listinou deklarována moţnost nechat si zapsat příslušný 

odkaz do městské knihy. Pokud by člověk ţijící v Pacově zemřel bez závěti a bez „pravých“ 

dědiců, měl být veškerý pozůstalý majetek předán „nejbližšímu příteli“ a to bez jakéhokoli 

vrchnostenského zásahu. Péčí konšelů mělo být zajištěno, ţe majetky neměly být vydávány 

pryč z města. Pokud by zemřel obyvatel Pacova bez závěti, bez dědiců i přátel, pak mělo přijít 

na řadu právo odúmrti. Její praxi kodifikoval obsah listiny z roku 1447. Pokud se do jednoho 

roka nenašel ţádný „přítel“, měli konšelé městečka Pacova majetek předat do zádušního 

jmění rovněţ bez jakýchkoli zásahů vrchnosti. Ustanovení této listiny byla potvrzována 

v konfirmacích  dalších vrchností v průběhu 16.-17. století, aniţ by byla jakkoli upravována 

nebo měněna. 

V pacovské městské knize se s dědickým právem přímo setkáváme ve třech podobách. 

První představují ty zápisy, které obsahují řešení tzv. nápadů. Podle Koldínových práv se 

nápadem rozuměl „na místo jiného jako nějaké nastoupení aneb vkročení. A takové 

vkročování nemůže nežli tehdáž toliko býti, kdyžby někdo z tohoto světa bez kšaftu sešel“.  

Pokud by někdo zemřel bez kšaftu, jeho majetek měl připadnout na „nejbližší přátele po něm 

pozůstalí“.  Výše dědického podílu v případě zemřelých dcer a synů byla stejná.   

V případě městské knihy jsou uvedené typy zápisů dochovány z let 1534-1566. Funkcí 

zápisů bylo vysvědčit, ţe nárokující se strana převzala svůj díl plynoucí z dědické praxe.  
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Typickým prvkem nápadů z dědického podílu je sloveso „přijal“ váţící se k určení 

příslušného dílu. Nejstarší zápisy obsahují ještě zprávu o „propuštění“ z povinnosti splatit 

příslušný díl povinnou stranou. Formulář tohoto typu zápisu začíná datací. Po ní následuje 

určení činnosti, kdy jedinec „učinil přiznání.“ Kvitující osoby jsou jmenovány s případným 

bliţším určením příbuzenského poměru k osobě, po níţ přijímají svůj díl. Ze zápisů není 

zřejmé, ţe by jednotlivé osoby pocházely odjinud (vyjma 2 zápisů) , neţ z Pacova. Správci 

„nápadů“ po zemřelém byli blízcí „příbuzní“ či poručníci. Ve dvou případech byl uveden 

představitel pacovského vrchnosti – Zikmund Robmháp ze Suché a Michal Španovský 

z Lisova. V případě vrchnostenských správců si lze klást otázku, zda příslušní neboţtíci 

nebyli přímí vrchnostenští poddaní, nikoli obyvatelé městečka Pacova, kteří měli praxi 

ustálenu na základě listiny z roku 1447. Zmíněné „přiznání“ bylo uskutečněno před zástupci 

městské správy, buď přímo jmenovanými, nebo označených obecně „purkmistr a páni.“ 

Následující části formuláře reflektovaly přímou souvislost, proč vznikly, a proto jejich sled je 

různorodý. Vţdy je ovšem uveden a blíţe specifikován příslušný nápad s uvedenením 

dosavadních jeho „správců,“ od nichţ byl příslušný díl převeden na nového drţitele. 

Obsahem této části zápisu je jiţ zmíněná vazba „vyzdvihl a přijal“ a dosavadní drţitel byl 

zproštěn ustanovení o správě jmění, coţ příslušný zápis „kvituje a prázdné činní.“ 

O nenárokování si dalšího jmění v budoucnu zajišťovala formulace „od sebe i od svých 

budoucích, takže se na to více potahovati nebude.“ Není-li purkmistr či některý z konšelů 

uveden hned za datací při zmínění jednotlivých stran, pak uvedení zástupců městské správy 

formulář uzavírá. Tato podoba formuláře se projevuje u zápisů z let 1557-1566.    

Jinou podobu formuláře má zápis z roku 1562.
395

 V uvedeném roce převzal bratr Jiřího 

z Chyšky svůj díl, který mu příslušel po zemřelém otci (Janu z Chyšky). Ujednání o nápad 

bylo do městské knihy zapsáno na základě povolení pana purkmistra a pánů ve formě „celé, 

dokonalé a dobrovolné smlouvy.“ Při komparaci jeho obsahu s obsahem ostatních zápisů 

neobsahuje uvedený nic nad obvyklá ustanovení. Vyvolává tedy otázku, proč byla táţ 

záleţitost zapsána v podobě ozačené jako „smlouva,“ zatímco ostatní zápisy mají formu 

„přiznání.“ Rukopis všech zápisů odpovídá jednomu písaři, kterého lze označit jako písař G. 

Změna stylu a formy spjatá s případnou změnou písaře není prokazatelná. Jisté vysvětlení 

můţe objasnit analýza jednotlivých stran. V zápisech označených jako „přiznání“ jsou 

zachyceni (zřejmě) Pacovští obyvatelé. V případě smlouvy se jedná o někdejšího rychtáře 

z Chyšky a nově o jeho syny z Voţice a opět z Chyšky. Zřejmě z této jejich „cizí“ příslušnosti 

k městské právě vyplývá i zvolená forma zápisu.  
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Do skupiny nápadů jistě zřejmě náleţí také dva zápisy, v nichţ se ovšem nehovoří 

o příslušném nápadu či určitém dědickém podílu přímo, ale svým obsahem je lze do této 

skupiny zařadit.  Tak je tomu u zápisu z roku 1543, který obsahuje kvitanci vdovce při 

převzatí peněz uloţených z pozůstalosti jeho zemřelé manţelky od tehdejší vrchnosti 

Zikmunda Robmhápa ze Suché.
396

 Přímé nárokování si dědického podílu obsahuje zápis 

z roku 1557, na jehoţ základě byla pozůstalému bratru od Michala Španovského z Lisova 

vydána polovina rybníku a pozůstalé dceři loučka při rybníčku.
397

  

Druhou podobu zápisů obsahujících dědické právo  představují zápisy spojené 

s převzetím dědického podílu za otcova ţivota. Tento typ zápisů je datován léty 1620 

a 1621.
398

 Svou podstatou se blíţí ustanovením některých svatebních smluv, v nichţ otec 

příslušnou sumou „vybyl“ svého syna (dceru) z dědického podílu. V tomto případě ovšem 

není zřejmý vztah uzavřené smlouvy se sňatkem potomků.  

Do skupiny nesporného dědického práva nezařazuji zápisy, které sice obsahují zprávy 

o dědickém vypořádání, ovšem jejich právní základ leţí ve sporném řízení, nebo 

v nesporném, ale v jiné kategorii. Nejčastěji se tak jedná o spor pro příslušný dědický podíl. 

Do skupiny majetkového práva (prodeje, koupě) zařazuji ty zápisy, které obsahují transakce 

s dědickými podíly v podobě prodejů, stejně jako jinou skupinu tvoří ustanovení ve 

svatebních smlouvách o předání určité části dědictví.       

Svatební smlouvy
399

 

Manţelské právo se v písemných materiálech vzniklých v prostředí raně novověkých 

měst objevuje především v podobě tzv. svatebních smluv. Svatební smlouvy, jak název 

napovídá (i v dobové terminologii se uţívá plurálu pro jeden konkrétní zápis), představují 

dvoustranné ujednání. Jim samotným byla v české historiografii posledních deseti let 

věnována pozornost především z hlediska výzkumů aplikujících metody historicko-

demografické.  Samotnému formuláři a typologii zápisů spjatých se svatebními smlouvami je 

v uvedených studiích věnován minimální zřetel. Ve vzniklých studiích se jejich autoři 

zaměřují především na rozbor vnějších prvků, zatímco vnitřní znaky reflektují pouze ve 

vztahu k jejich výzkumu. Pavla Nácovská tak upozornila, ţe v kutnohorském prostředí jsou 
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četně dochovány svatební smlouvy, a to v podobě listin (118 exemplářů) a v podobě zápisů 

v městské knize (141) z let 1552-1600.
400

 Rozdílnost těchto podob autorka spatřuje 

v postavení osob, které smlouvy uzavíraly. Poddaní podle jejího tvrzení nedávali zapisovat 

smlouvy do městské knihy, zatímco kutnohorští měšťané sepisovali své smlouvy na listiny. 

Zda vychází tato tvrzení z důkladné analýzy materiálu, případně jakého, se ze studie 

nedozvídáme. Rovněţ studie postrádá hlubší komparaci těchto dvou forem vyhotovení 

svatebních smluv a jen konstatuje, ţe smlouvy v knihách jsou stručnější neţ v listinné formě.       

Podle právní normy, kterou zavedla Koldínova práva, měl být dodrţen jistý postup 

spojený s uzavřením sňatku a s tím spojené právní kroky. Před uzavřením sňatku před 

církevním hodnostářem měli zástupci (rodiče, poručníci) nastávajícího manţela a manţelky 

určit výši věna a obvěnění. Koldínova práva v této souvislosti o zápise či jiné písemné formě 

nehovoří.
401

  Přímo o svatebních smlouvách se v uvedené právní normě hovoří v okamţiku, 

kdy se manţelé "skrze přátele své snesli a smluvy svatební mezi sebou zavřeli." O svatebních 

smlouvách se dále hovoří, pokud mělo dojít k upřesnění majetkoprávních vztahů mezi 

nastávajícími manţeli. Muţ tak mohl své manţelce určit tzv. "věčné věno," na jehoţ základě 

se ona mohla po manţelově smrti dostat k drţbě statku. Svatební smlouvy rovněţ upravovaly 

moţnost "vybytí" dcery otcem. Ve svatební smlouvě tak mohla být stanovena výše jejího dílu, 

o kterou se následně sníţil její dědický podíl. V rámci svatebních smluv se zřizovalo pro 

případ smrti tzv. vdovské věno. Vdovské věno bylo zajišťováno zřízením zástavního práva na 

určitém majetku manţela ve prospěch manţelky.
402

         

Účelem svatebních smluv bylo, jak uvádí Koldínova městská práva
403

, ţe manţelé 

"sobě statky společně zavazují a odevzdají." Přičemţ v souvislosti s převody majetkových 

práv mohla být vymiňována určitá práva. Samotné svatební smlouvy měly být do městské 

knihy zapsány do šesti týdnů od sňatku.  

Mezi manţeli tak mohla být uzavřena tzv. ujednání, z nichţ následně došlo k zápisu 

svatební smlouvy do městské knihy. Druhou variantu představovaly zápisy, které se 

označovaly jako "vzdání statku." Obě tyto varianty mohly vzniknout v rámci řízení 

manţelského práva.
404

  

Z uvedených příkladů, které odráţí obsah ustanovení Koldínových práv, je zřejmé, ţe 

svatební rituál mělo provázet jednání o výši věna a obvěnění. O samotných svatebních 

                                                 
400

 P. Nácovská, Svatební smlouvy, s. 43-45. 
401

 J. Jireček, Práva městská, s. 102. 
402

 K. Malý, Dějiny českého,  s. 106. 
403

 J. Jireček, Práva, s. 109. 
404

 Tamtéţ. 



113 

 

smlouvách se přímo hovoří v okamţiku, kdy některý z manţelů si vymínil určitá práva ke 

jmění nebo jiným způsobem potřeboval upravit majetkoprávní vztahy ke svému partnerovi. 

 Počet zachycených svatebních smluv obsaţených v pacovské městské knize ve 

srovnání s prostředím Kutné Hory (byť ta měla v dané době jiné postavení) je velice nízký. 

Z období let 1556-1678 bylo do do městské knihy zapsáno 23 svatebních smluv. Největší 

četnost vykazuje období let 1590 aţ 1616. 

Čím je způsoben tak nízký počet zápisů obsahujících agendu spojenou s manţelským 

právem? Odpověď lze nejspíš hledat v postavení jednotlivých partnerů. Ve většině zapsaných 

případů se jedná o vdovy, sirotky či osoby s určenými poručníky. Tento fakt je prokazatelný 

u 15 zápisů. O vdovství se ve svatebních smlouvách hovoří především v souvislosti s ţenami. 

U muţů, i kdyţ se ţení podruhé, upozornění chybí. Vzhledem k absenci komplementárního 

materiálu nelze blíţe v případě "hypotetických vdovců" tuto záleţitost objasnit. Otázkou 

ovšem zůstává, proč v městské knize byly zapsány smlouvy, z nichţ není patrné, ţe by jedna 

ze stran byla spojena s vdovstvím či sirotčí záleţitostí. Odpověď snad lze hledat v postavení 

daných jedinců ve společnosti. Z roku 1590 tak pochází smlouva Jana Stejskala, který na 

jejím základě přijal do mlynářské ţivnosti svého nastávajícího zetě.
405

 Mlynáři měli zvláštní 

postavení k městské správě. V 16. století byli poddanými vrchnosti, která je na počátku 

17. století určila k „městskému šosu.“  Jejich poměr k městské knize tak byl jiný, neţ 

v případě pacovského měšťana. Jiné formě postavení by odpovídal rovněţ případ svatební 

smlouvy Martina Razonia Píseckého, městského písaře, a Melichara Luţského, cetorazského 

správce. Městský písař byl, jak plyne ze zápisu,
406

 osobou svobodnou, stejně jako jeho dcera. 

Právě jedním z bodů svatební smlouvy byl poţadavek, aby cetorazský farář dbal na majetková 

práva spjatá s odúmrtí své nastávající manţelky jako osoby svobodné.  

V celkovém úhrnu 23 svatebních smluv lze blíţe neţ jen jménem identifikovat 

jednotlivé strany pouze u dvaceti osob, coţ je necelá polovina osob vystupujících jako 

manţelé či jejich zástupci. Za osoby bez bliţšího určení lze označit pacovské obyvatele 

(srovnáním s údaji z jiných zápisů). Z uvedených osob je jen několik málo příslušných do 

Pacova. Tento údaj byl ve svatebních smlouvách zmíněn u tří případů v návaznosti na 

uvedení bydliště nevěsty, či ţenicha, kteří byli jiného původu. U zbylých čtyř případů byla 

uvedena pacovská příslušnost, aniţ by bylo blíţe určeno bydliště druhé strany. Mezi osobami, 

které nenáleţí do Pacova, lze zjistit obyvatele z Cetoraze (3), Hor (1), Tábora (1), Jedliny (1) 

a Salačovy Lhoty (1). Roku 1597 uzavřeli svatební smlouvu Václav Valenta z Cetoraze 
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s Annou, dcerou zemřelého Matěje Benýška. Vztah k městské knize lze určit z postavení 

nevěsty, která pocházela z Pacova. Ostatní dva případy cetorazské příslušnosti se pojí 

s tamějším duchovním správcem, který se dvakrát oţenil - jednou s jiţ zmíněnou dcerou 

Martina Razonia Píseckého (o tom viz výše), podruhé s obyvatelkou Pacova.  

Poněkud zvláštní charakter mají svatební smlouvy z roku 1598 a 1616. Obě náleţí jak 

ze strany ţenicha, tak nevěsty příslušníkům svobodníků, kteří pocházeli z blízkého okolí. 

Roku 1598 uzavřeli svatební smlouvu Pavel Lhotka na Bílině s Adamem, synem neboţtíka 

Martina Vondráčka ze vsi Hor.
407

 Při analýze této smlouvy není patrná souvislost, která by 

nasvědčovala vztahu uvedených svobodníků k prostředí Pacova. Obdobná situace je v případě 

svatební smlouvy z roku 1616, kdy Jiří Litvin, svobodník z Jedliny, uzavřel sňatek 

s Marianou, dcerou neboţtíka - svobodníka Václava Jílkového ze Salačovy Lhoty.
408

 Uvedené 

případy tak objasňují prostorový záběr zápisů. Otázkou ovšem zůstává, proč se v knize 

nachází svatební smlouvy svobodníků, kteří k pacovskému prostředí nemají přímou vazbu. 

Oba zápisy obsahují frázi: "na potvrzení toho dožádali se [...] moudrých a opatrných pánů 

purkmistra a rady města Pacova, že sou ty jejich obapolní smlouvy zápisem knih městských 

stvrdili." Zápis svobodnických svatebních smluv by nasvědčoval hypotéze, ţe městská kniha 

plnila roli důvěrného místa, kam přicházeli svobodníci, jejichţ zápisy majetkoprávních 

záleţitostí náleţely do poloviny 17. století k zapsání do zemských desek a posléze do 

svobodnických knih.
409

     

Z hlediska formuláře a vztahu k samotnému okamţiku svatební smlouvy je moţné 

zápisy rozdělit do dvou skupin. První skupinu představují vlastní zápisy svatebních smluv, 

které obsahují po dataci dispoziční sloveso „staly se smlouvy svatební…“ Druhou skupinu 

zápisů reprezentují „přiznání,“ mající charakter vysvědčovací  o uzavření svatební smlouvy 

v minulosti, případně nároky plynoucí ze svatební smlouvy upřesňují. Tyto zápisy obsahují 

dispozoční sloveso „přiznal se“ či „seznání učinil.“ 

Zápisy svatebních smluv pochází z let 1556 aţ 1616 s jednotlivinou z roku 1678. 

Jejich formulář je kromě stručného výtahu v podobě „nadpisu“ uveden datací, kdy došlo 

k ujednání svatební smlouvy. Ta se v osmi případech liší od datace, kdy došlo k zápisu do 

městské knihy. Koldínova městská práva určovala, aby termínem zápisu mezi uzavřením 

a zapsáním svatební smlouvy byla lhůta 6 týdnů. Analýza datací ukazuje, ţe nejčastěji došlo 

k zápisu v průběhu daného roku, avšak ve dvou případech byl zápis vyhotoven do dvou 
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a v jediném do tří let. Právě posledně uvedené rozmezí tří let je spojeno se zápisem svatební 

smlouvy svobodníků. Naskýtá se otázka, zda tento dlouhý časový odstup nebyl způsoben 

změnou poměrů v centrálním úřadě? U shodné datace při uzavření i zapsání se datace u zápisu 

vyjadřuje frází „Actum ut supra.“  

Další částí formuláře je samotné sloveso „staly se,“ [minulý čas], které se váţe na 

dobové označení svatební smlouvy. Ta je v dobové terminologii uţívána v plurálu, tedy jako 

svatební smlouvy. Zřejmě se v terminologii odráţí dvoustrannost svatební smlouvy. Jejich 

specifikování  v rámci označení je v různé míře rozvinuté a u jednotlivých zápisů nejčastěji 

obsahuje přívlastek dokonalá, celá a dobrovolná.   

Svatební smlouva je dvoustranný právní akt. V samotném obsahu zápisů byl vyjádřen 

uvedením jména ţenicha a nevěsty, resp. jejich zástupců, jimiţ ve většině případů byli rodiče. 

U ţenicha se lze s uvedením jeho otce setkat roku 1590, 1602, 1604 a 1613. V ostatních 

případech je uveden ţenich sám osobně. Je moţné se tak domnívat, ţe v případě, kdy muţ 

vstupoval do manţelství poprvé, byl zastoupen svým otcem. Toto zastoupení se promítlo i do 

zápisu. V případě nevěsty je situace obdobná. Vstupuje-li do manţelství poprvé, je 

zastoupena otcem. V případě, ţe otec zemřel, je zastoupen poručníkem. Ze smluv je zřejmé, 

ţe pokud pocházela dcera z Pacova, stal se poručníkem obyvatel Pacova. Pokud ovšem 

příslušela svým postavením vrchnosti, jak je tomu v případě sluţebné Zuzany, poručníkem 

byla Anna a  Mikuláš Španovští z Lisova. Pokud se podruhé vdávala ţena, pak ve svatební 

smlouvě vystupuje jako přímá osoba označená přídomkem vdova.  

Povolení ke sňatku vyjádřené otcem nevěsty se ve formuláři poprvé objevuje roku 

1556.
410

 Její znění neobsahují všechny smlouvy vdov. Znění právního obsahuje je proměnlivé 

v závislosti na určených majetkoprávních vztazích a výminkách obou partnerů. Důleţité je 

zde upozornit na roční lhůtu, při níţ mělo být věno splaceno a které se následně mohlo (podle 

rozhodnutí nevěsty)  stát součástí statku ţenicha. Tento fakt se v několika případech projevil 

do vejrunků, kdy splácení věna či obvěnění bylo zapisováno pod konkrétní zápis. Významné 

bylo i zřízení tzv. vdovského věna, které mělo připadnout manţelce v případě smrti 

manţela.
411

   

Eschatokol svatebních smluv tvoří tři časti, totiţ důvod zapsání svatební smlouvy do 

městské knihy s případným odkazem na purkmistra, dále jména svědků spolu s datací zápisu. 

Mezi důvody uvedenými v souvislosti se zaknihováním svatební smlouvy byly označeny 

údaje jako „lepší jistota  a dokonalejší zdržení.“ Funkcí městské knihy tak bylo pojistit 
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a stvrdit znění svatebních smluv, jak byly uzavřeny. U několika zápisů bylo písařem 

poznamenáno, ţe k zapsání smlouvy došlo na základě přímé ţádosti stran o zaknihování. Tuto 

ţádost vznesli na purkmistra jakoţto autoritu. Toto zjištění je významné v rámci pohledu na 

funkci městské knihy. Ve smlouvě z roku 1678 je místo purkmistra uveden primátor města.
412

 

Je-li tato skutečnost způsobena tím, ţe v daný okamţik byl purkmistrem zároveň primátor, 

nebo tím, ţe určité kompetence byly přeneseny na primátora, není moţné z jedné dochované 

zprávy určit. Součástí eschatokolu je rovněţ svědečná řada. Ta obsahuje jména svědků, kteří 

vysvědčili, ţe svatební smlouvy mezi jednotlivými stranami byly uzavřeny tak, jak bylo 

předneseno a následně jak bylo zapsáno do městské knihy. V eschatokolu nejsou svědci 

uvedeni u těch smluv, které obsahují svědečnou řadu jiţ v samotném textu u jmen partnerů.    

Druhou skupinu zápisů, které vznikly v rámci agendy spojené s manţelským právem, 

představují zápisy označené v dobové terminologii jako "přiznání" či "seznání." V pacovské 

městské knize je obsaţeno sedm takovýchto zápisů. Nejstarší se datuje do roku 1579,
413

 

zatímco nejmladší je moţné datovat na základě odhadu (zápis dataci neobsahuje) k roku 

1618.
414

 Formulář tohoto typu zápisu rovněţ uvozuje "nadpis," avšak samotný text začíná 

datací přiznání či seznání. Obsahem tohoto typu zápisů je buď vysvědčení o obsahu svatební 

smlouvy dříve uzavřené nebo upřesnění majetkoprávních vztahů, které ze smlouvy vyplývají 

a bylo je třeba upřesnit či doplnit. Zapsány tak byly touto formou svatební smlouvy z roku 

1579, 1597, 1599 a 1600.
415

 Úplný formulář svatební smlouvy nebyl uţit rovněţ k jejímu 

zápisu v případě nemocného, resp. nepřítomného ţenicha. Příkladem je zápis z roku 1606, 

kdy se  nemohl Martin Špryncl pro svůj zdravotní stav dostavit do městské kanceláře 

k zapsání svatební smlouvy.
416

 Vyslal proto svou manţelku se Štěpánem Vaškovým, aby 

vysvědčili před městskou kanceláří obsah svatební smlouvy.  

Zcela zvláštní typ zápisu, stojící spíše na pokraji této skupiny, představuje kvitance 

o splacení všech závazků, které plynuly ze svatební smlouvy. Tato kvitance byla uzavřena na 

základě splacení všech povinností k ţenichovi jiţ zemřelé manţelky, jejíţ věno bylo touto 

formou prohlášeno za splacené. Samotná kvitance tak spíše náleţí do skupiny 

majetkoprávního vztahu, ale dobové označení ji chápalo jako „svatební smlouvy“. Pro 

zdravotní důvody naplnil své ustanovení ve svatební smlouvě zakotvené Václav Katarýn 

z Kataru.
417

 Vidíce svůj špatný zdravotní stav, nechal zápisem v městské knize zajistit 
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majetkoprávní vztah k domu na rynku. Tento zápis je poněkud zvláštní i v té okolnosti, ţe 

obsahuje zápis niţšího šlechtice, který vlastnil dům ve městě. Zřejmé zdravotní komplikace 

způsobily, ţe bylo třeba rychlého jednání, a proto si vyţádal zápis do městské knihy. 

Všechny zápisy, vyjma nejstaršího z roku 1579, jsou ukončeny eschatokolem, jenţ má 

podobu "Stalo se v přítomnosti" s následným uvedením jména purkmistra. O jistém zvláštním 

poměru niţší šlechty k městské knize jistě svědčí i uvedení jmen primátora, purkmistra 

a rychtáře u zápisu Václava Katarýna z Kataru.
418

  

Svatební smlouvy představují významný pramen pro studium dějin kaţdodennosti či 

demografie. Jejich znění, stejně jako praxe zápisu spjatá s jejich zápisem do městské knihy 

vychází z dobové právní praxe. V případě pacovské městské knihy je dochováno na 

23 svatebních smluv, které lze z hlediska formuláře rozdělit do dvou částí. Zatímco první 

reprezentují samotné zápisy svatebních smluv, s dispozičním slovesem, pak druhou skupinu 

zastupují zápisy obsahující svatební smlouvy ve formě vysvědčovací a upřesňující 

majetkoprávní vztahy ze svatebních smluv vyplývající. Početně nízké mnoţství zapsaných 

svatebních smluv v městské knize vyvolává otázku příčin tohoto stavu. Na základě analýzy 

ţenichů a nevěst lze konstatovat, ţe velká část zápisů se týká sirotků či vdov, kteří chtěli 

uzavřít svatební smlouvu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat svatebním smlouvám 

svobodníků případně příslušníků niţší šlechty, kteří nepříslušeli svým postavením pod 

městskou správu, ale k městské knize přistupovali k zajištění některých svých práv. 

Přijetí za měšťana a řádné zplození 

Jedním z „atributů“ raně novověkého člověka bylo jeho řádné zplození.
419

 Osvědčení 

o tomto „stavu“ představoval list řádného na svět zplození. Tento dokument byl vydán na 

svědectví manţelského původu jeho drţitele a představoval jeden z moţných osobních 

dokladů raně novověkého člověka. Jeho drţiteli otevíral cestu mezi příslušníky cechů, neboť 

jednou z podmínek přijetí do cechu bylo vysvědčení řádného zplození. V městském prostředí 

se podle Koldínových práv za vysvědčení manţelského zplození povaţovalo přiznání se 

ţivých rodičů ke svým dětem. Pokud rodiče neţili, měli vysvědčit řádné zplození dva sousedé 

či dva lidé (ať muţi, tak i ţeny) zachovalí na cti. Jejich svědectví muselo obsahovat jména 

rodičů, které dobře znali a měli v povědomí, ţe „v manželství vedle zvyku a podle způsobů 

křesťanské církve“ příslušného jedince zplodili a v průběhu ţivota „dobře se chovali.“ 

Koldínova městská práva umoţňovala, aby bylo moţné v případě, ţe takoví lidé jiţ neţili, 
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vznést ţádost na konšelský úřad, jímţ mělo být vydáno potvrzení o řádném zplození. Pokud 

konšelé sami osobně nemohli vysvědčit řádné zplození, měli provést šetření v zápisech 

příslušné městské knihy. K tomu jim mohly poslouţit trhové či svatební smlouvy, případně 

zprávy, ţe otec zastával post konšela.
420

  

Pacovská městská kniha obsahuje na jedenáct zápisů spjatých s agendou vysvědčení 

řádného zplození. Nejstarším zápisem je vysvědčení o řádném zplození z roku 1580.
421

 

Kontinuálně vedené zápisy ovšem pochází z let 1600 aţ 1621. Typologicky jsou zastoupena 

„vysvědčení“ vysvědčující řádné zplození. V městské knize lze hovořit celkem o třech 

formulářích.      

Nejstarší zápis z roku 1580 pochází od písaře, jehoţ na základě paleografického 

rozboru lze označit jménem - Jiří Tuček. Za jeho úřední činnosti do městské knihy obdobný 

typ zápisu vícekrát učiněn nebyl. Zda v jeho případě byl pro obdobné zápisy jiţ uţíván 

ustálený formulář, nebo měl i nadále proměnlivou podobu, nelze na základě jednoho zápisu 

říct.  

Formulář B obsahuje dispoziční sloveso  „učinili [vysvědčení či seznání].“ Úvod 

formuláře uvozuje datace, kdy bylo uskutečněno příslušné „vysvědčení.“ Na ni navazuje výčet 

jmen osob, které vysvědčily řádné zplození, vyjádřené jiţ výše zmíněným dispozičním 

slovesem „učinili.“ Pouze v případě z roku 1609 je obsaţeno sloveso „oznámili.“ Zápis 

z roku 1600
422

 a 1611
423

 obsahuje zmínku, ţe k přiznání došlo před zástupci městské správy 

(osobami radními, panem purkmistrem a pány města Pacova). Následující část formuláře 

zavázala jmenované osoby, ţe obsah jejich výpovědi a svědectví se zakládá na pravdě.
424

 

Jméno jedince, o němţ svědci vyznali, ţe byl řádně zplozen, uvozuje část formuláře, který 

obsahuje údaje o rodičích, případně informace o oddávajícím knězi a místu sňatku. Tyto údaje 

tvoří nejrozsáhlejší  a zároveň i nejproměnlivější část formuláře. Formulář uzavírá jméno 

purkmistra a konšelů za latinskou formulí Actum ut supra či pouze Actum. Závěr je 

v několika případech doplněn o popis důvodu, který vedl k uskutečnění zápisu, případně je 

obsaţena krátká zpráva o zaknihování příslušného zápisu. Tento typ formuláře se kryje 

s rukou písaře L, kterého lze označit jako Martina Razonia Píseckého.    

Pro formulář C je příznačná vazba „představil jest osoby.“ Z hlediska paleografického 

rozboru je lze ztotoţnit s písařem O, Adamem Píseckým, synem předchozího písaře. Formulář 

C je obsaţen v zápise z roku 1614 i z roku 1621 a představuje jiţ plně „unifikovaný zápis.“ 
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V zápisech je moţné identifikovat jak někdejší obyvatele Pacova, kteří odešli pryč 

z města, tak i obyvatele z blízkých či vzdálenějších obcí. Lze tak zjistit osoby přímo ze Zhoře, 

Obrataně, Pacova případně podle místa, kde ţili rodiče Lhotka a Částkovice (svědci 

z Roučkovic); ze Sázavy a z Milíčovic; z Leskovic a Velkých Útěchovic; z Chotčin 

a z Měsíce. Uvedená lokace ovšem můţe být v jisté míře zavádějící, neboť u míst původu 

rodičů není zřejmé, odkud pochází příslušný jedinec a kde tedy s ním rodiče ţili. Je však 

patrné, ţe nepocházeli z městského prostředí. To můţe evokovat otázku, zda právě s tímto 

faktem nesouvisí důvod, proč byla vysvědčení řádného zplození do městské knihy zapsána. 

Ve dvou případech je tento důvod konkrétně zmíněn. Roku 1600
425

  se chtěl Matěj Novák ze 

Zhořce usadit ve městě Pacově, a proto toto „vysvědčení stalo se za příčinou privilegiím dosti 

učinění...“ Formulace tak naráţí na obsah listiny vydané Pacovu Václavem Robmhápem ze 

Suché roku 1529, kdy se mohl v Pacově „osadit“  náleţitý a přijatelným člověk jak pro 

vrchnost, tak pro městskou obec. Privilegium blíţe neustanovovalo, jak má být tento 

charakter prověřen. Ze zápisu je tak patrné, ţe jednou z těchto forem bylo předloţit list 

řádného zplození, resp. v městské knize se hovoří pouze o uskutečněném vysvědčení řádného 

zplození. Pro objasnění svého charakteru mohl příslušný ţadatel místo vykonání předloţit 

zachovací list. Ani ten ovšem uvedený Matěj Novák neměl.
426

 Obdobný důvod k přivedení 

svědků, kteří mohli dosvědčit řádné zplození, vedl i Tobiáše Havla. Z hlediska sociálního 

postavení, resp. charakteru obţivy lze jednotlivé osoby charakterizovat jako tkalcovského 

tovaryše, souseda z Obrataně, a dvakrát kováře z Pacova.  

Funkcí tohoto typu zápisů bylo písemně zachytit vysvědčení řádného zplození. 

Koldínova práva nařizovala přesné části formuláře, které měl zápis obsahovat, coţ se plně 

projevuje i ve formulářích v pacovské městské knize. S odstupem více jak čtyř set let dnes 

nemůţeme blíţe určit, kromě dvou zápisů (z celkem jedenácti), proč byly příslušné zápisy do 

městské knihy zaneseny. U dvou případů je prokazatelné, ţe náleţí osobám, které se chtěly ve 

městě usadit, avšak neměly příslušný list řádného zplození. U ostatních zápisů můţeme 

hypoteticky předpokládat obdobný důvod, případně moţný zájem o vstup do řemesla, resp. 

cechu, při němţ musel příslušný jedinec předloţit rovněţ příslušný doklad, ať v podobě listu 

řádného na svět zplození, tak i zachovacího listu.   
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Kniha v kontextu písemností městské kanceláře 

Kniha mezi knihami 

Cílem této kapitoly není vytvořit zdánlivý soupis městských knih v Pacově, nýbrţ 

určení typů knih,  které jsou v městské kanceláři doloţené a doloţitelné. Toto zjištění má 

napomoci odhalit rozvinutost městské kanceláře v 16. a 17. století. Kladu si zároveň otázku, 

zda dochovaná městská kniha byla nejstarší a zároveň jedinou městskou knihou a zda se z ní 

vyčlenily další typy. Z provedené obsahové analýzy vyplynulo několik skupin zápisů, které 

byly do městské knihy zapsány v tom kterém období. Při přiblíţení typologie těchto zápisů 

k obdobně vedeným městským knihám ve větších městských kancelářích tak lze usuzovat na 

moţnou existenci dalších typů zápisů, resp. městských knih. Vyvinutá podoba formuláře 

mnohých zápisů, především pak z konce 16. století, této myšlence dává za pravdu. Stěţí si lze 

představit, ţe by v Pacově byl vyvinut poněkud propracovaný formulář pro zápisy 

mimosoudního řízení (ubrmanské smlouvy) a zároveň by neexistoval, nebo existoval jen 

v jisté nevyvinuté formě, jiný typ úředních knih nezbytných pro chod městské kanceláře. 

Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, několik zápisů má pamětní charakter. K vytvoření 

zvláštní knihy, resp. městské kroniky, v období vedení analyzované městské knihy nedošlo, 

stejně jako v následujícím období. Svědčí o tom několik zápisů pamětního charakteru právě 

v "knize srovnání pamětí při úřadu purkmistrovském," kam byly městským písařem zaneseny 

zprávy z konce 17. století a první poloviny 18. století o nových hodinách, stejně jako popis 

velkého poţáru města roku 1727 či pobytu vojska roku 1742.
427

  

Četněji jsou v pamětní městské knize zastoupeny opisy privilegií vydaných ve 

prospěch města vrchnostmi, případně panovníky. Ty byly ve velkých kancelářích zapisovány 

buď do zvláštních svazků, v malých městech do pamětních knih. Obdobně je tomu v případě 

zápisů přísah a obnov městských rad. V pacovském prostředí tak nedošlo v rámci těchto 

obsahových skupin k vytvoření zvláštního svazku. 

Jako velmi pravděpodobná se jeví přítomnost buď specializované knihy pro normy 

a nařízení jak města, tak i vrchnosti. Další moţnou variantu představuje vedení obdobně 

smíšené knihy jako je tato analyzovaná, v níţ by byly obsaţené normy v rámci dalších typů 

zápisů.  

Knihy zachycující hospodaření města představují velmi pestrou škálu moţných podob. 

Ve vyspělých kancelářích především královských měst probíhá v rámci této skupiny typová 

specializace jednotlivých svazků, spolu se vznikem pomocných rejstříků. Tento typ knih 
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odpovídá, tak jako i jiné městské knihy společenské potřebě a nutnosti. Jestliţe město mělo 

takové hospodářství, které si vyţadovalo existenci tohoto typu knih, pak lze předpokládat 

jejich existenci. Majetkové zázemí Pacova nebylo do konce 16. století tak zásadní, aby si 

vyţádalo vznik typově různorodých knih. Potřebě zřejmě plně vyhovovala analyzovaná 

městská kniha. Jinou roli ovšem měly knihy zachycující různé účetní operace – výběry dávek, 

pokut plynoucích z hospodářských výsad udělených městu jeho vrchností. Jejich existenci je 

nutné předpokládat i v Pacově. Na konci 80. let došlo i v této oblasti k jistým změnám. Zápisy 

o pronájmech a prodejích obecního jmění z pamětní knihy mizí. Zřejmě přešly do účetní 

knihy (či specializované knihy evidující obecní jmění) jako tomu bylo v případě zápisů 

zádušního jmění.
428

 

Knihy městské správy v uţším smyslu slova představují rovněţ velmi pestrou 

typologii. Jestliţe ve středověku byly velmi často zápisy tohoto typu zanášeny do pamětní 

městské knihy, v Pacově tento stav v mnoha typech platil i v období raného novověku. 

Otázkou ovšem zůstává, zda zápisy tohoto charakteru byly do analyzované městské knihy 

zapisovány od počátku, nebo zda navazují na předchozí nedochovaný svazek městské knihy. 

Dochovaná městská kniha obsahuje  zápisy o obnovách městských rad od roku 1585 aţ do 80. 

let 17. století. Kam byly zapisovány starší obnovy městských rad, pokud vůbec byly 

zapisovány? Zápisy o obnovách městských rad není, podle mého názoru, moţné povaţovat 

pouze za zápisy určené pro budoucí paměť. I ony měly vztah k právním záleţitostem 

měšťanů. Účast jedince v tomto sboru zároveň vypovídala o jeho řádném zplození. Pokud 

bylo třeba doloţit tento statut, představovaly zápisy tohoto charakteru zdroj právní 

argumentace. Rok 1584 se pojí s nástupem Michala Španovského z Lisova a následujícího 

roku 1585 byla započata řada zápisů o obnovách. Zápisy v městské knize tak zřejmě 

představují projev vyšší míry institucionalizace městské správy. Obdobné zápisy ze staršího 

období lze předpokládat v jiné knize spjaté se správou obce, kam mohly být zapisovány 

rovněţ zápisy ze schůzí městské rady, které se nedochovaly.  

Jednoznačné zařazení městských knih do kategorií soudnictví sporného a nesporného 

ve středověku představuje jisté komplikace. Časté spojení obou agend v jednom svazku, 

stejně jako rozličná terminologie v názvech knih, jak byly zachyceny v soupisových akcích, 

ztěţují jednoznačné zařazení.
429

 V rámci typologie zápisů ovšem tato komplikace v zařazení 

odpadá. Pacovská městská kniha ze sporného soudnictví v podstatě obsahuje pouze určitý typ 

zápisů, který ovšem je na pomezí mezi kompetencí vrchnosti a města. Reversy a rukojemství 
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jako odraz  jedné ze závěrečných stádií soudního řízení jsou v případě pamětní knihy 

zaznamenány od roku 1580. Cesta k tomuto typu zápisu ovšem byla dlouhá. Ze soudního 

řízení, o němţ jsme v těchto případech informováni jen kusými záznamy, vznikly jistě různé 

typy zápisů, které analyzovaná kniha neobsahuje. Lze tak usuzovat na přítomnost i dalších, jiţ 

vyhraněných zápisů. Formulář reversů i rukojemství byl jiţ natolik vypracovaný, ţe o jeho 

výjimečné podobě není moţné hovořit. O existenci těchto zápisů ze soudního řízení svědčí 

i zprávy v několika zápisech mimosoudního řízení. Během soudních řízení, která byla 

započata, se strany usnesly na mimosoudním řízení v podobě ubrmanské smlouvy. Rovněţ 

i z tohoto soudního řízení vznikly zápisy, resp. knihy obsahující do té doby soudní při. 

Rovněţ zápisy nesporného soudnictví dávají tušit, ţe zde existovalo široké pole pro 

existenci dalších knih a širokého spektra zápisů. Obsah analyzované městské knihy je v tomto 

ohledu spíše částí výseče, jak o tom svědčí svatební smlouvy, které se týkají především vdov 

a sirotků. Obdobně zachycené zápisy o dědickém řízení mající charakter pouhých zápisů na 

převzaté díly dávají tušit existenci zvláštních řad knih kšaftů. O tom jistě svědčí i ustanovení 

v listině Jana Malovce z roku 1447, na jehoţ základě měli mít Pacovští obyvatelé moţnost 

nechat zapsat svou závěť do městské knihy.  

Správa sirotčího jmění byla vedena jistě ve zvláštní řadě knih, neboť obsahově se tato 

skupina zápisů v dochované knize objevuje jen sporadicky, především v rámci dalších 

jednání. O existenci specializované knihy by tak svědčil nejen malý počet tohoto typu 

v pamětní knize, ale i návaznost knihy, jejíţ vedení bylo započato od konce osmdesátých let 

16. století. O existenci purkrechtní knihy pak svědčí přímo zápisy v analyzované městské 

knize, které se na knihu odvolávají. 

Analyzovaná městská kniha tak skutečně představuje jen jednu z několika městských 

knih, které byly v Pacově vedeny. Různé drobné zprávy, zmínky v jejích četných zápisech 

jako by dávaly moţnost odlesku dalším městským knihám, o nichţ sice přímo nevíme, ale 

z nahlédnutí přes roušku tajemna se nám podaří o nich alespoň hypoteticky uvaţovat.     

Kniha mezi ostatními typy dokumentů 

Městské knihy nejsou jediným typem úředních dokumentů, které v městské kanceláři 

existovaly. Jaké bylo postavení dochované městské knihy ve vztahu k aktovému materiálu či 

listinám? V následující analýze budu vycházet především z písemně doloţených zpráv 

o existenci dalších typů dokumentů. Stěţejní část dokumentů do městské knihy byla 

intabulována na základě jednání purkmistra a konšelů, z nařízení vrchnosti, případně 

z důvodů ochrany právního stavu města. Posledně uvedený příklad představují opisy privilegií 
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vydaných ve prospěch města. O podobě uloţení privilegií ovšem nemáme bliţší informaci. 

Jiným typem iniciace zápisu do městské knihy byl osobní zájem jednotlivců. Tyto zápisy mají 

charakter zápisu ústního jednání, přičemţ v několika případech právě z této strany pochází 

zájem o opsání určitých dokumentů do městské knihy. Jejich zájmem bylo uchovat právní 

paměť na osobní postavení (řádná pověst, osobní svoboda) nebo zajištění práv vyplývajících 

z dohodnutých smluv. Jejich zápisem do městské knihy byla zajištěna trvalost, zatímco 

dokumentu hrozila degradace stejně jako případná ztráta. Trvalé zachování znění v městské 

knize bylo rovněţ zajištěno postavením městské knihy ve společnosti raného novověku. 

Intabulací do městské knihy byla zajištěna dlouhodobě trvající práva a povinnosti plynoucí 

z jednání dvou stran. Do skupiny zápisů - opisů zajišťujících osobní postavení náleţí opis 

zachovacího listu a listu řádného zplození z roku 1619.
430

 Zápis do městských knih si vyţádal 

mlynář Jan Stejskal, který v rámci pacovské společnosti ještě několikrát vstoupil do sporů 

o nactiutrhačství, stejně jako v rámci majetkoprávních převodů mlýna detailně popsal 

nástupnické poměry svého zetě, který se nejprve s Janem Stejskalem ujal ţivnosti, avšak 

v poměrně krátkém období od něj odešel. O dobré cti vydal Michal Španovský zachovací list 

svému důchodnímu písaři Janu Voţickému, jehoţ znění bylo rovněţ pojištěno zápisem do 

městské knihy.
431

 Se zajištěním osobních práv úzce souvisí intabulovaný výhostní list z roku 

1614 Adama Razonia Píseckého, jeho manţelky a dětí.
432

 Jeho účelem bylo stálé vysvědčení 

osobní svobody městského písaře, která byla reflektována rovněţ v zápisu svatební smlouvy 

jeho dcery. Nastávající manţel se zavázal i v rámci manţelství dbát o osobní svobodu své 

manţelky.      

Se zajištěním práv a povinností vyplývajících z ujednaných smluv souvisí opisy 

dokumentů, kterými se příslušní jedinci zavázali dodrţovat určitá ujednání. Roku 1619 tak 

byla uzavřena v Chýnově ubrmanská smlouva.
433

 S prostředím Pacova poněkud nesouvisí, 

ovšem pacovský měšťan Václav Špryncl (jinak řečený Frejka) si vyţádal její zapsání, aby tak 

pojistil v Chýnově ujednané záleţitosti. K opsání došlo i v případě „otevřeného listu“ Petra 

Buriana Karla ze Svárova roku 1646,
434

 který se v původním listu zavázal k finanční úhradě 

za zavraţdění Jana Merla. Obsah jím vydaného listu byl rovněţ zanesen do městské knihy 

a v následujícím období k němu byly připisovány záznamy o splátkách.  

Městská kniha měla rovněţ vztah k písemnostem z městské kanceláře expedovaných. 

O vydání dokumentu na základě zápisu do městské knihy svědčí zápisy reversů. Na základě 
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intabulace reversu do městské knihy „byl vydán toho výpis pod městskou pečetí,“ jak zní vţdy 

připojená zpráva o vydání výpisu.
435

 Tyto výpisy se dodnes dochovaly jako součást fondu 

Černínské ústřední správy, který je uloţen v jindřichohradeckém pracovišti Státního 

oblastního archivu v Třeboni. Při komparaci těchto dvou znění je moţné dojít ke zjištění, ţe 

dobově označený „výpis“ je přepisem znění reversu z městské knihy, který byl navíc opatřen 

městskou pečetí.  

O vydání dokumentu na základě zápisu do městské knihy víme rovněţ ze zápisu 

o vypovězení z panství. Na základě rozhodnutí Michala Španovského z Lisova byl 

vypovězenému  rychtářovu poslu vydán „otevřený list“ vypovídající o jeho provinění 

a odsouzení.
436

 Ze zápisu v analyzované městské knize je zřejmé, ţe obsah listu měl být 

zapsán do městské knihy¨. Samotný zápis ovšem nemá charakter, který by odpovídal 

expedované písemnosti. Nabízí se tak otázka, zda se nejedná o zprávu o nedochovaném 

regestáři, do něhoţ bylo zapsáno znění listu.    
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Závěr 

Městské knihy představují informačně bohatý zdroj poznání. Ne vţdy je ovšem získání 

poţadovaných informací pohodlné a snadné. Proto se v současné době při analýze městských 

knih jako celků, ale i jejich jednotlivých částí vyuţívá výpočetní technika. Ta ovšem 

představuje spíše technické zázemí výzkumu, zatímco kladení otázek, stejně jako 

terminologie vychází z dlouhodobého výzkumu městských knih. Ten lze v českém prostředí 

datovat do 80. let 19. století.
437

 K rozpracování systému městských knih a vytvoření metodiky 

studia městských knih, došlo díky působení univerzitního profesora a praţského archiváře 

Václava Vojtíška. Jeho teoretické a praktické poznatky byly následně doplněny, opraveny (ale  

zatím i nepřekonány) v průběhu 20. století. Na počátku 21. století se pojí výzkum městských 

knih především s revizí soupisu tohoto typu archiválií, který vytvořil Rostislav Nový. V rámci 

revize byl časový mezník posunut z roku 1526 na bělohorské období, aby tak zachytil i raně 

novověkou produkci a dochovanost tohoto cenného archivního materiálu. V souvislosti 

s probíhajícími soupisy v jednotlivých státních okresních archivech a archivech měst jsou 

vydávány edice obsahující digitální skeny příslušných městských knih. V souvislosti se 

zpřístupňováním městských knih vyplývají i nové otázky spjaté s formou a podobou 

výsledných výstupů (databáze, rejstříkování, edice,...). 

Přestoţe nové tisíciletí přináší nové technické moţnosti, je třeba i nadále věnovat se 

výzkumu jednotlivých městských knih v kontextu společnosti nejen středověku, ale i raného 

novověku (případně i celého novověku). Jednou z takových studií má být předloţená studie, 

v níţ je analyzována městská kniha vzniklá v prostředí poddanského města Pacova v letech 

1473-1709. Cennost této jednotliviny pocházející z předbělohorského období a uloţené dnes 

v Moravském zemském archivu v Brně-Státním okresním archivu v Pelhřimově spočívá nejen 

v obsaţených zápisech, ale i v informacích neobsaţených, které ovšem ze zápisů vyplývají. 

Normu pro chod města představovaly vedle celozemských nařízení jednotlivá práva 

a výsady obsaţené v listinách vydaných jednotlivými vrchnostmi a panovníky. Významnost 

těchto dokumentů pociťovali jiţ samotní současníci, kteří si  jejich znění pojišťovali zápisem 

do městské knihy. Komparace těchto norem z prostředí Pacova ukázala, ţe ne vţdy byla 

obsaţena daná ustanovení v jejich písemném vyjádření. Aţ se vznikem nové normy dochází 

ke zmínce o existenci písemně nekodifikované normy, byť ve společnosti tradované. 

V Pacově je tomu například v souvislosti s podobou nejstarší městské správy, v průběhu 16. 

století pak v hospodářských právech (o dovozu piva; o podobě roboty). Přesto práva vydaná 
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vrchnostmi představovala významný normotvorný prvek. Jejich vydání pro město záviselo na 

několika faktorech. Jak ukázal rozbor, ve velké míře případů potvrzovala příslušná vrchnost 

práva v období navazujícím na počátek jejich působení. Potvrzení práv se ovšem stalo 

i předmětem manipulací vedoucích ke sporům mezi městem a vrchností. V pacovském 

případě se potvrzení práv „opozdilo“ v případě Michala Španovského z Lisova a následně za 

Jana staršího Černína z Chudenic. Nepotvrzena zůstala za působení Jana Španovského 

z Lisova a Zikmunda Myslíka z Hyršova. Objasnění obsahu jednotlivých výsad stejně jako 

jejich geneze se stalo předmětem druhé kapitoly, která navázala na první kapitolu popisující 

vývoj vrchnosti stejně jako vývoj oblasti od vrcholného středověku do konce 17. století. 

Pro vývoj města, ale i jeho archivu byl výrazný poţár roku 1727, při němţ shořela 

jejich velká část. Právě popis poţáru zachycuje zprávu o městských knihách. Z popisu je 

zřejmé, ţe v městské kanceláři existovalo jiţ mnoţství městských knih, které písař při poţáru 

dokázal narovnat na sebe do podoby „komínu“. Jednou ze zachráněných knih se stala 

analyzovaná pamětní kniha, jejíţ geneze je obsahem podkapitoly označené jako dobová 

foliace. Na základě analýzy se ukázalo, ţe nejstarší zápisy tvoří dvě části knihy. Jí náleţí pag. 

1-15 a 498-522. V rámci vývoje knihy došlo z běţných zápisů k oddělení opisů městských 

privilegií (pag. 13) a od roku 1585 zápisů o obnovách městských rad (od pag. 122). Ostatní 

zápisy byly do městské knihy zaznamenávány v pořadí od nejvyšších folií k nejniţším, čili 

„od zadních folií k předním.“ Se zápisy o obnovách městské rady se zápisy setkaly roku 1633. 

Ani to nezabránilo písaři, aby pokračoval v zápisech na volné listy mezi obnovami městské 

rady a opisy privilegií. Rovněţ i vpisování mladších zápisů na volné listy mezi starší působí 

současnému badateli jisté potíţe v orientaci. Důvod této podoby vedení městské knihy se 

nepodařilo objasnit. Moţnost porovnání analogického způsobu vedení z jiného prostředí není 

moţná, neboť studie o městských knihách podobnou formu vedení neobsahují. 

Na základě rozboru práv vydaných vrchností a panovníky byly odhaleny dva typy 

zápisů. První je reprezentován přepisy listin, zatímco druhý je zastoupen soupisem privilegií 

majících evidenční charakter. Do opisů nebyly v 16. a 17. století zahrnuty privilegia vydaná 

panovníky kromě listiny Rudolfa II. Důvod tohoto jevu je zřejmě moţné hledat v charakteru 

daných dokumentů. Zatímco znění vydaných listin panovníků bylo moţné v případě ztráty 

získat z úředních knih panovnické kanceláře, pro vrchnostenské listiny toto zřejmě neplatilo. 

Obdobná podoba formuláře několika listin vydaných vrchnostmi nasvědčuje spíše 

nerozvinuté vrchnostenské kanceláři. Zde se tak otvírá pole pro další moţné výzkumy spjaté 

s poddanskými městy, totiţ vliv vrchnostenské kanceláře na kancelář městskou. S tímto 

vztahem souvisí i existence dalších typů zápisů, jakými jsou reversy, rukojemství či 
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vypovězení z panství, náleţející do soudnictví sporného, resp. trestního. S vrchnostenskou 

kanceláří se těsně pojí i písemně doloţená existence dokumentů expedovaných městskou 

kanceláří. Právě vydané reversy pod menší městskou pečetí jsou jedním z typů písemné 

produkce městské kanceláře, o níţ jsme informováni nejen přímo z městské knihy, ale 

i z dochovaného archivního materiálu. Jistý vliv vrchnosti je zřejmý i v dalších typech zápisů, 

které byly analyzovány. V instrukcích se tak promítají jak normy vydané městskou správou, 

tak vrchností. Neméně zásadní je vliv vrchnosti jako vyšší soudní instance v ţádostech 

o rozsouzení dvou stran. Ovšem městská správa měla rovněţ svou vlastní pravomoc. Ta 

vycházela ze správy obecního jmění, ale i z kompetencí soudních, ať v nesporném, tak ve 

sporném soudním řízení. O postavení městské rady, jako soudního orgánu svědčí i ţádosti 

o projednání případů z okolních míst nenáleţejících k pacovskému panství (Ţeliv, Kámen, 

Černovice). Všechny tyto jevy se následně promítly do obsahu městské knihy. S obsahem 

městské knihy a jeho proměnou rovněţ souvisí prostorový záběr obsaţených informací. Vedle 

zápisů spojených čistě se správou města (obecní majetek, obnovy městských rad, instrukce), 

obsahuje městská kniha i zápisy o událostech v blízkém i vzdáleném okolí. V souvislosti 

s obsahovým „rozměrem“ tak městská kniha zahrnuje četné informace o ţivotě na venkově, 

na panském sídle (kde došlo ke krádeţím), ale i z prostředí církevních představitelů 

evangelicky orientovaných duchovních (cetorazský farář).  

Významné je i zjištění o postavení městské knihy v rámci dalších společenských 

skupin, které jistým způsobem vstoupily do jednání s městskou radou a jimţ purkmistr 

s konšely povolil zanesení zápisu do městské knihy. Tyto zápisy nevznikly z přímé činnosti 

představitelů městské správy, ale z jednání jednotlivců. Do této skupiny náleţí podskupina 

zápisů vzniklých při mimosoudním jednání v souvislosti s nactiutrhačstvím) a především pak 

zápisy svatebních smluv. Z jejich obsahu je zřejmé nejširší spektrum různě společensky 

postavených osob. Jedná se o „běţné“ obyvatele Pacova, přes cetorazského duchovního, aţ po 

svobodníky z okolí.  I v případě svatebních smluv jsou v městské knize obsaţeny dva typy 

zápisů. První má charakter dispozitivní, kdy do městské knihy byla zapsána přímo svatební 

smlouva. Vysvědčovacího charakteru jsou naopak přiznání, ţe dříve v minulosti byla 

uzavřena svatební smlouva a strany se následně k jejímu obsahu přihlásily.  

Společným jmenovatelem většiny smluv je fakt, ţe alespoň jedna ze stran byla vdovou 

či potomkem po zemřelém otci.                            

Vztah městské knihy k ostatním písemnostem, které byly do městské kanceláře přijaty 

či městskou kanceláří expedovány, navazuje na obsahový rozbor městské knihy. Ukazuje se 

tak, ţe městská kniha neplnila roli kopiáře, ani regestáře. Zaznamenané přepisy byly do 
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městské knihy zaneseny v souvislosti s úředním řízením, aby tak podpořily tvrzení některé ze 

stran. Naopak zprávy o expedovaných písemnostech umoţňují klást si otázku po jejich moţné 

existenci, na kterou je moţné pozitivně odpovědět.     

Při analýze jednotlivých zápisů bylo snahou zasadit konkrétní typ zápisu do moţné 

písemné produkce městské kanceláře, resp. do společenských souvislostí podmiňujících 

existenci daného typu zápisu v městské knize poddanského města. Při těchto sub-analýzách se 

ukázaly jisté nedostatky v dosavadním zpracování některých věcných okruhů. Proto se 

u určitých typů zápisů výklad soustředí pouze na pacovské prostředí. Obdobný problém 

ztěţuje komparaci pacovské městské knihy s dalšími knihami vzniklými v prostředí 

poddanských měst. Dosavadní velká pozornost, která se věnovala a věnuje královským 

městům, můţe být inspirativním přístupem k aplikaci postupů pro prostředí poddanských 

měst. 

Hlavní zřetel předloţené studie se zaměřil na objasnění geneze městské knihy, jejího 

obsahu, stejně jako na zařazení dochovaného svazku do kontextu dalších knih a úředních 

dokumentů, k nimţ existuje přímá písemná zpráva nebo velmi blízká analogická souvislost. 

Poněkud stranou, byť záměrně, byla ponechána otázka paleografického rozboru. Této otázce 

se věnoval ve své diplomové práci Ladislav Pecháček před více jak třiceti lety.  

Obsahový a diplomatický rozbor městské knihy ukázal další moţné směry výzkumu, 

které jiţ nebylo moţné do předloţené studie zahrnout z důvodů časových a prostorových. 

V rámci budoucího zpracování je tak moţné, ba přímo záhodné zodpovědět otázky spjaté 

s popisem písařů formou prosopografické analýzy. Rozbor osobnosti Martina Razonia 

Píseckého přímo vybízí k poznání osobnosti radního písaře, který nejprve působil ve 

vrchnostenských sluţbách a posléze více jak dvacet let ve sluţbách poddanského města 

Pacova.        

Pacovskou městskou knihu mohou historikové vyuţít pro široký výzkum. Archiválie 

první kategorie, kterou pacovská městská kniha je, tak můţe zodpovědět širokou škálu otázek 

spjatých s dějinami městské, církevní a vrchnostenské správy, ale i dějinami kriminality ve 

městě a na venkově, stejně jako můţe rozšířit obzory poznání o dějinách kaţdodenního 

i „nekaţdodenního“ ţivota. Všechny tyto faktory vedou k podtrţení významu městské knihy 

a ke zdůvodnění, proč přistoupit ke zpracování edice této významné archiválie. 
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