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Anotace 

     Bakalářská práce „Svatební smlouvy v kontextu městského práva“ je rozborem historického 

pramene. Cílem práce bylo prostřednictvím tohoto dokumentu zachytit proces utváření právního 

povědomí měšťanské třídy. 
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I.   Městská společnost a městské právo      

      

     Tématem mojí práce je rozvoj právního vědomí obyvatel města, který chci pozorovat na 

dokumentu „Knihy smluv svatebních 1518-1609“ Nového Města pražského. Bezprostředním 

důvodem, který mě přivedl k volbě dokumentu, byl prvotní zájem o ženu-měšťanku a 

svatební smlouvy se mi jevily jako ideální historický pramen, protože v jednom dokumentu 

zde nacházíme trojí životní pozici ženy. Smlouvu uzavírá dívka způsobem daným dobovým 

rámcem, tato smlouva zajišťuje její pozici coby vdané ženy, zároveň určuje (spolu se závětí) 

její ekonomické zajištění jako vdovy. Po bližším seznámení se zvoleným pramenem zcela 

jasně vystoupilo jako stěžejní téma právě proces utváření právního povědomí, z tématu 

prvotně myšleného jako téma hlavní se nicméně stal jeden z důležitých aspektů bádání.  

Důkladnějším studiem zvoleného historického pramenu jsem zjistila, že Dokument „Knihy 

smluv svatebních 1518-1609“ především vypovídá o způsobu uzavírání svatebních smluv a 

z toho vyplývající důležitosti, jaká byla právnímu úkonu věnována.  

     Je velmi důležité si uvědomit, že rozvoj měst v Evropě neprobíhal stejnoměrně. Zde mám 

na mysli zejména Itálii, která velmi bezprostředně navazovala na zbytky urbanizace 

z římského období a existence silných elit, které měly charakter statkářský a úřednický, 

zaručovala mnohem rychlejší rozvoj městských vlád, než tomu bylo severněji v Evropě. 

Doklady o městských vládách v Itálii nacházíme již z období před desátým stoletím, poté, 

zejména ve století jedenáctém, přibývají i ze severněji položených měst.  

     V českých a moravských zemích nastal rozvoj měst ve století třináctém, což bývá 

považováno za přímý důsledek významného rozšíření zemědělských ploch, ke kterému došlo 

ve století dvanáctém a to přímým vlivem kolonizátorů z německých zemí. Jejich vlivem se 

k nám rozšířily i nové organizační formy života. Obyvatel města nebyl součástí modelu 

společnosti, zde byl zastoupen „trojí lid“, tedy, páni, duchovní a poddaní. Měšťan, jehož 

existence je jednou ze stěžejních charakteristik středověku, svým způsobem do této 

společnosti nezapadal. Podle středověkého paradigmatu byl člověk povinen přijmout své 

postavení jako pevně dané, práce byla považována za další zdroj utrpení. Naopak měšťan se 

snažil svůj úděl změnit. Přetrhal vazby se svým rodištěm, kde měl zajištěnou pomoc 

v případě nemoci či stáří a vydal se do neznáma s důvěrou v lepší budoucnost. Úspěch a 

společenský vzestup mu měla zajistit právě práce, která tímto přestala být utrpením, ale 

stávala se ctností. 



 

     Nově se utvářející společnost vyžadovala nové uspořádání. S kolonisty vstoupily do našich 

zemí dva nové prvky – objevuje se městské zřízení a emfyteuze. Pro města bylo potřeba 

vytvořit pravidla odpovídající vznikající společnosti. Tato pravidla přinášelo městské zřízení. 

Základem městského práva byla městská privilegia, udělovaná vlastníkem půdy na níž bylo 

město založeno.   Historické prameny odlišují města královská, panská (vrchnostenská) a tzv. 

městečka. Podle typu se lišila míra svobod jimiž bylo město obdařeno. Samotní měšťané 

chápali městské svobody jako třídní výsadu.  Pro mou práci, která se zabývá Novým Městem 

pražským, je důležitá charakteristika měst královských. Privilegia královských měst 

zaručovala nezávislost na šlechtě a prelátech, tato města byla součástí královské komory a 

vyznačovala se vyšší úrovní architektury i vyšší úrovní kultury. Počet královských měst ve 

středověku nelze přesně určit, v polovině 16. století již máme doložen údaj 41 královských a 

700 poddanských měst. 1  V porovnání s ostatní Evropou byla urbanizace na území Čech a 

Moravy srovnatelná s německými oblastmi a na vyšší úrovni než v Uhrách a v Polsku. 

V žádném případě se však nemůže rovnat s oblastmi jako Flandry nebo severní Itálie.  

     Městské knihy byly vedeny městskými úřady pro úřední potřebu k pojištění práv města i 

jednotlivců. Vedení městských knih tedy vyžadovalo určitou úroveň městské vlády. Instituce 

městských knih k nám přišla spolu s německým městským právem – magdeburským nebo 

norimberským (jihoněmeckým). Údaje z konce 16. století hovoří o 17 -18 tisících měšťanů ve 

všech pražských městech, přitom počet neplnoprávných obyvatel města je odhadován 

zhruba dvaapůlkrát větší.2  Měšťany jsou míněni „majetní a zámožní obyvatelé měst, kteří se 

řídí městským právem“ 3  

     Výše uvedená definice není zcela přesná s ohledem na situaci v Novém Městě pražském. 

Záměr založit Nové Město zveřejnil Karel IV. poprvé v listině potvrzující práva Starého Města 

vydané 3. dubna 1347. Založení města bylo vyvoláno snahou zvládnout stoupající počet 

obyvatel i příliv cizinců, který souvisel s postavením Prahy coby centra římské říše. Zpětně je 

nutné ocenit, že císařem naplánovaný rozvoj města vyřešil problémy s přibývajícím 

obyvatelstvem až do 19. století. Výše uvedená listina z dubna 1347 též stanovila, že obě 

města, Staré i Nové, budou užívat stejné právní normy, tedy: Nové Město převzalo právní 

systém Starého Města. Všeobecně se předpokládá, že právní systém Starého Města 
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 Dějiny Prahy I, kol. autorů, Paseka, Praha – Litomyšl,1997, s. 298 

2
 tamtéž, s. 300 

3
 Jagellonský věk v českých zemích 3, Macek, Academia, Praha, 1998, s. 19 



 

pražského byl založen na norimberském (jihoněmeckém) městském právu. Toto právo čerpá 

mnohem více z práva římského a oproti magdeburskému městskému právu není tak rigidní, 

mnohem lépe se uzpůsobuje potřebám měnící se společnosti.  Zakládající listinu Nového 

Města pražského vydal císař 8. března 1348, v ní se vyslovil pro spojení obou měst a novým 

měšťanům poskytl stejné výsady jakým se těšili obyvatelé Starého Města. Na panovníkův 

příkaz se sem ze Starého Města přestěhovali pivovarníci, sladovníci, koláři, kováři a veškerá 

kovodělná řemesla s výjimkou těch, která vyráběla zbroj a kování pro koně. Šlo tedy o 

řemesla „obtěžující“. Ze Starého Města se sem dále přestěhovali i jeho méně majetní 

obyvatelé, kteří si zde otevírali provozovny, a tak mohli po čase konkurovat řemeslníkům ze 

Starého Města. Už z těchto důvodů bývaly vztahy mezi městy napjaté.  

     Záznamy z mnou sledovaného období hovoří o tom, že sociální nerovnost mezi oběma 

městy přetrvávala. Nejlacinější domy stály v tomto období v Praze 20 kop českých grošů, což 

byla částka, za jakou mohla slušně situovaná rodina žít půl roku, a domy v této hodnotě 

tvořily na Novém Městě polovinu všech domů, zatímco na Starém Městě jich bylo 10 

procent. Nákladnější domy, což jsou domy v hodnotě vyšší než 130 kop českých grošů, tvořily 

na Novém Městě 5 procent z celkového množství domů, na Starém městě to bylo necelých 

18 procent.4 Tím byla dána i sociální skladba Nového Města, kde si domy zakupovali nejen 

řemeslníci bohatí, mezi něž se počítají například kožešníci, řezníci či pekaři, ale i chudší 

zedníci a nádeníci (v letech 1518-1547 jich nacházíme více než tři desítky)5. Fakt, že nositeli 

městských práv byli i lidé méně majetní se neodrážel jen v rozdílných politických názorech 

(radikalismus Nového Města proti konzervativnímu postoji Starého Města), ale musel se 

projevit i ve způsobu, jakým si měšťan pojišťoval své majetkové nároky.  

     Tento proces se ukázal při zkoumání Knihy smluv svatebních Nového Města pražského 

z období 1518-1609 jako zásadní. Jako hlavní cíl jsem si stanovila zkoumání důkladnosti a 

pečlivosti při vyhotovování svatebních smluv, určení všech nezbytností, které každá taková 

smlouva musí mít a způsob jakým (a zda vůbec) docházelo ke změnám v těchto 

náležitostech. Jedním ze sledovaných znaků zůstalo, co se mi zpočátku zdálo jako prvotní a 

zásadní, totiž pozice žena-nevěsty ve svatební smlouvě, kde budu sledovat hlavně to, zda se 

měnila pozice ženy jako takové, či docházelo ke změnám v jejím obvěnění. Situace na Novém 

Městě pražském, kde se vyskytovalo málo skutečně bohatých měšťanů a ani střední třída zde 
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 Dějiny Prahy I, kolektiv autorů, Paseka, Praha - Litomyšl, 1997, s. 300 
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nebyla nijak silně zastoupena, může alespoň částečně, tak jak to umožňuje zkoumaný 

historický pramen, nastínit způsob, jakým vznikalo právní povědomí nové měšťanské třídy. Je 

zřejmé, že každý z nových měšťanů se nejdříve musel naučit využívat svých práv, včetně 

nezbytnosti pojistit své majetkové nároky, v mezích daných městským právem. V tomto 

ohledu se příchozí ze Starého Města nacházel proti příchozím z venkova v jisté výhodě. 

Dalším důležitým prvkem rostoucího právního vědomí je existence majetku, který si má 

měšťan jistit. Spolu s rozrůstajícím se majetkem roste i důležitost svatebních smluv. V otázce 

kumulace měšťanského majetku je zcela zásadní fakt, že nejvýnosnější městské renty byly 

v rukou staroměstských měšťanů. Spolu s ním bych se chtěla pokusit zjistit, jak často a za 

jakých podmínek docházelo ke sňatkům mezi rodinami ze Starého a Nového Města.   

      Pro posuzování zkoumaného dokumentu je nutno si přesně uvědomit účel, za jakým byly 

sňatky uzavírány a také způsob, kterým se sňatek stával platný.  Na sňatku se domlouvaly 

rodiny snoubenců, manželství vznikalo slibem ženicha a nevěsty, přítomnost svědka nebyla 

nezbytná, ale pokud následně došlo ke sporům o existenci manželství (jeden z manželů ji 

popíral), soud slib nepotvrzený svědectvím neuznával. V tomto období manželství vznikalo 

okamžikem složení manželského slibu, církevní požehnání bylo až následným stvrzením 

manželství. 

      Svatba tedy probíhala ve třech fázích: v první fázi se setkaly rodiny i se snoubenci, mezi 

nevěstou a ženichem proběhl obřadný polibek. Druhou fází byla svatební hostina v domě 

nevěsty (lze najít i výjimky, např. když je ženich jediné dítě významného měšťana, může si 

otec ženicha vymínit, že hostinu uspořádá ve svém domě), zpečetění manželství navléknutím 

svatebního prstenu a svatební noc. Požehnání v kostele bylo třetí, závěrečnou fází.  

     O věku snoubenců svatební smlouvy nic nevypovídají, z pramenů dochovaných na našem  

území nelze dokladovat věk snoubenců, můžeme jen předpokládat, že se v tomto ohledu 

nebude výrazně odlišovat od italských měst, kde je situace zdokumentovaná lépe a je 

potvrzeno, že rodiny ženily své syny spíše ve věku pozdějším. Takto byl lépe zajištěn i rodinný 

majetek, tudíž nemáme důvod se domnívat, že by měšťané v našich krajích uvažovali jinak.  

     Svatební smlouva byla pro měšťany velmi důležitý dokument a jako takový se vkládala do 

měšťanských knih. Pokud taková smlouva nebyla v městských knihách evidovaná, nemohla 

se žádná ze smluvních stran domáhat její platnosti u soudu, který smlouvy v městských 

knihách neevidované považoval za neplatné. Původně se zápisy o sezdání manželů i 

zajišťování věna zapisovaly do běžného manuálu, tak jako vše, co náleželo do agendy 



 

městské rady. Ta, vedle privilegií pojišťujících práva města samého shromažďovala i zápisy 

zajišťující práva jednotlivců.  Každý z případů byl zapsán ve formě konečné, tedy i ve 

složitějších záležitostech se neevidovaly jednotlivé fáze (toto se týkalo zejména soudních 

procesů). Z běžného manuálu se zápis přepisoval do manuálu autentického a poté došlo ke 

konečnému zápisu do soudních knih. Po tomto zápisu byl zápis v autentickém manuálu 

označen. Od druhé poloviny 15. století se začalo zapisovat rovnou do manuálu autentického 

a začátkem 16. století převažovaly speciální knihy – trhové, svatební, připovědí 

k nemovitostem apod.  

     Knihy svatebních smluv řadíme mezi „knihy městské rady“ do kategorie „knihy městského 

soudu“, které byly vedeny kvůli ochraně soukromých práv měšťanů.6 Svatební smlouva 

uzavřená na městském úřadě byla pro platnost manželství důležitější, než církevní 

požehnání, což platí zejména pro města kališnická, mezi které patřilo Nové město Pražské. 

Ve městech katolických projevovala církev mnohem větší snahu být tím určujícím arbitrem 

ona, připomínám, že katolická církev vnímá manželství jako svátost, což u církve kališnické 

neplatí, ale ve sledovaném období se ani zde nesetkávala tato snaha s úspěchem, tedy 

nadále převažovala ekonomická stránka věci nad náboženskou. 
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 Dělení městských knih podle Vojtíška, in Městské a úřední knihy archivu Hlavního města Prahy, J.Čadek a kol., 
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II. Literatura 

 

     Abych se mohla orientovat v problematice svatebních knih, musela jsem se seznámit 

se způsobem fungování měst, královských zejména, s vývojem městského práva a 

s dosud publikovanými příspěvky týkajícími se dané tématiky. Mezi stěžejní zdroje ze 

kterých jsem čerpala informace pro svou bakalářskou práci patří níže uvedené publikace. 

V textu je uvedeno pouze jméno autora a název díla, kompletní údaje k použité literatuře 

jsou v kapitole „Použitá literatura“. 

     Z knihy Františka Hoffmana, „Středověké město v Čechách a na Moravě“ jsem čerpala 

všeobecný přehled o vzniku a fungování měst i městské správy. Na našem trhu se jedná o 

ojedinělý titul, zejména svým rozsahem a sumou shromážděných informací, což ostatně 

připomíná i sám autor ve své předmluvě k druhému, doplněnému vydání. Pro mou práci 

byly z celé knihy nejdůležitější kapitoly 8 – Společnost (s.311-362) a 9 – Politika a právo 

(s.393-425).  

     V rámci studia odborné literatury jsem se také seznámila s dílem Z. Wintera „Zlatá 

doba měst českých“, ale tato kniha se svým zaměřením nachází mimo mnou sledované 

období. Dalším dílem téhož autora byla kniha „Kulturní obraz českých měst: Život veřejný 

v XV. a XVI.věku“. Kniha obsahuje mnoho informací na jejichž základě jsem si mohla 

vytvořit představu o praktickém životě obyvatel ve městě, o politických sporech i dalších 

událostech všedního dne a s ohledem na takto získané znalosti jsem mohla lépe 

posuzovat při studiu svatebních smluv relevantnost všech zaznamenaných údajů. 

Zmíněný autor se vyznačuje velmi barvitým líčením historických událostí, jeho literární 

styl není tak strohý jako je tomu např. u Hoffmanna, jedná se o velmi čtivý text. Pokud 

porovnám knihy Hoffmanna a Wintera, zcela jasně se ukazují dva odlišné přístupy 

k historii. Winterův přístup je typický pro jeho dobu, ve které se historie zpracovávala 

především literární formou, Hoffmannovo pojetí svědčí o tendenci přednostně se 

soustředit na řazení přesných faktů bez literárních ambicí.   

     Z dalších publikací jsem čerpala zejména informace týkající se přímo Prahy, zejména 

Nového Města pražského. V prvé řadě se jednalo o knihu J. Macka, „Jagellonský věk 

v českých zemích 3“ a dále publikaci „Dějiny Prahy I“, sestavenou kolektivem autorů. 

Z obou publikací jsem čerpala údaje týkající se praktického života měšťanů, u Macka šlo 

zejména o měšťanské rituály, v publikaci druhé jsem našla zajímavé údaje umožňující 



 

získat představu o cenových relacích platných na Novém Městě pražském. Další publikací 

sestavenou kolektivem autorů byla „Žena v českých zemích od středověku do 20.století“, 

ale kniha institut svatebních smluv zcela pomíjí, navíc se, přes slibnou anotaci, z tohoto 

díla měšťanka, zejména v daném období, vytratila. Měšťanská žena je zde výrazněji 

zachycena až od století osmnáctého.  

     Svatbou i z hlediska právního, nejen coby kulturním projevem, se zabývá Jean-Claude 

Bologne v knize „Svatby, dějiny svatebních obřadů na Západě“. Přínos této publikace 

poněkud zmenšuje fakt, že autor své údaje čerpá převážně z oblastí nacházejících se 

v oblasti působnosti franckého práva, zatímco města v našich zemích se utvářela pod 

vlivem jihoněmeckého či severoněmeckého městského práva, s výjimkou krátkého vlivu 

práva hlubčického, které některé prvky franckého práva obsahovalo. 

     Velmi důležitým zdrojem informací se ukázal být sborník z konference konané na téma 

svatby a svatební obyčeje v českých zemích v roce 2007 v Pardubicích, vydaný pod 

názvem „Oznamuje se láskám našim …..aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích 

v průběhu staletí“.  

       Pro mou práci se zásadním dokumentem, na jehož základě jsem získala velmi cennou 

možnost mnou vytěžená fakta porovnat s obdobnými údaji z Kutné Hory, ukázala být 

práce Pavly Nácovské, nazvaná „Svatební smlouvy jako pramen sociálně-dějinného a 

historicko-demografického poznání“. Tato práce se zabývá druhou polovinou období, 

které je i předmětem mého zájmu. Nácovská si jako stěžejní klade dvě otázky; v prvé 

řadě otázku věna, jeho skladbu a výši. Za druhé se zabývá poměrem druhých a prvních 

sňatků, situací ovdovělých osob a šancí pro vstup do druhého manželství. U obou otázek 

zároveň sleduje, jaká je výpovědní schopnost svatebních smluv pro sledování uvedené 

problematiky. Pochopitelně mě zajímala autorčina pracovní metoda. Zatímco Nácovská 

sledované období, 1550-1600, rozdělila po desetiletích, já jsem ve své práci použila 

rozdělení na přibližné třetiny, s ohledem na další faktory, kterými byly významné datum a 

hospodářská situace. Nejsem si jistá, zda se v uvedeném období vyvíjela situace v Kutné 

Hoře tak dynamicky, aby bylo možno zachytit mezi jednotlivými desetiletími významné 

rozdíly. Na druhé straně lze předpokládat, že Kutná Hora, město starší a bohatší než bylo 

v té době Nové Město pražské, měla též propracovanější byrokratický systém, dá-li se 

městský úřad v tomto období takto nazývat. Zatímco Nácovská uvádí nejčastější cenu 

domu v Kutné Hoře v rozmezí 100-200 kop českých grošů, na Novém Městě pražském 



 

byla polovina domů v ceně 20 kop českých grošů7. Tento rozdíl se odráží i v odlišném 

chápání výše věna u Nácovské, která považuje za nízké věno nižší než 30 kop českých 

grošů, zatímco ve své práci (i s ohledem na ceny nemovitosti) jsem tuto hranici stanovila 

ve výši 15 kop českých grošů. Za zásadní rozdíl považuji zkoumaný historický pramen – 

zatímco má práce vychází z již specializované knihy svatebních smluv, Nácovská 

pracovala jak se smlouvami zaknihovanými, tak se smlouvami uloženými ve formě volné 

listiny (z celkového počtu 259 smluv jich bylo 118 na volných listech). Oproti svatebním 

smlouvám uzavíraným na Novém Městě pražském se ve smlouvách kutnohorských 

objevuje poznámka o místě sepsání smlouvy – Nácovská se domnívá, že takto své 

smlouvy sepisovali obyvatelé venkovských oblastí. V jiných případech se od sebe smlouvy 

zásadním způsobem neliší. 

     Ostatní odborná literatura, kterou jsem při přípravě bakalářské práce prostudovala, se 

netýká jen oboru historie, okrajově jsou zde zastoupeny i další humanitní obory jako jsou 

právo a sociologie. 
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III. Použité metody  

 

     Zvolený historický pramen jsou svatební smlouvy z let 1518-1609 svázané do městské 

knihy s názvem Kniha smluv svatebních. Protože mým badatelským záměrem bylo získat 

přehled jakým způsobem vypovídají svatební smlouvy o stupni právního vědomí měšťanů na 

přelomu středověku a novověku8, prvním krokem byla evidence všech svatebních smluv 

zaznamenaných ve zkoumané knize. Zkoumání kvantitativní stránky historického procesu je 

nutně odlišné od běžného statistického zpracovávání současných témat. Je to dáno zejména 

tím, že badatel je v tomto případě odkázán pouze na údaje, které zůstaly zachovány, své 

hypotézy nemůže doložit dodatečně provedeným šetřením, musí pracovat s tím, co je dáno.  

     Každou ze svatebních smluv jsem zaznamenala na formulář, kde byla uvedena jména i 

další identifikace snoubenců, tak jak byla zapsána v úvodní preambuli smlouvy, dále zda a 

kým byli zastoupeni nevěsta a ženich i způsob vypořádání ekonomických vztahů mezi 

manželi. Pokud se některá ze smluv vymykala ostatním, označila jsem ji v rubrice poznámky. 

     Prvním kritériem třídění smluv byla obsáhlost dokumentů – podle počtu řádků u nejméně 

obsáhlých a nejdelších svatebních smluv jsem si výpočtem určila rozdělení smluv podle délky 

na smlouvy jednoduché (do 25 řádků), smlouvy složitější (do 38 řádků) a obsáhlejší (více než 

38 řádků). 

     Abych mohla zachytit předpokládané změny ve složitosti smluv, bylo potřeba celé 

evidované období (91 let) rozdělit. Rozhodla jsem se rozdělit sledované období na třetiny. 

Prvním z důvodů bylo početně snadné dělení na tři přibližně stejná období, ale při stanovení 

mezníků jsem se nedržela výhradně rozdělení aritmetického, do úvahy jsem vzala i významné 

historické události. Pro proces vývoje městského práva je důležité datum 1547 (zhroucení 

snahy měst získat významnou roli při určování státní politiky), tento letopočet jsem zvolila 

jako první mezník, dalším mezníkem se stalo datum 1575, které jsem (opět kromě přibližné 

numerické třetiny) vybrala coby období, ve kterém se Praha potýkala s následky povodní z r. 

1570, po nichž následovalo období chladnějšího počasí (několik velmi krutých zim jdoucích 

po sobě) a hladomor ve městě.  

     Údaje získané podle výše uvedeného klíče jsem porovnala a upravila do grafů přiložených 

k mé bakalářské práci. Na základě získaných výsledků jsem se zaměřila na smlouvy v kategorii 

obsáhlejších smluv a to zejména s ohledem na způsob vyplácení věna. Údaje mezi třemi 
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obdobími jsem porovnala a takto jsem si úžeji vymezila další oblast zkoumání – tedy smlouvy 

obsáhlejší, zejména z období po r. 1575 a dále několik výrazně odlišných svatebních smluv  

z celého evidovaného období.   

     Z takto zpracovaných údajů jsem získala další podmnožinu svatebních smluv a to ty, kde 

nevěsta přináší věno v hotovosti. I tyto údaje jsem numericky zpracovala a převedla do grafu. 

Na základě takto získaných údajů jsem získala přehled o tom, jakým způsobem si měšťané 

zajišťovali své majetky prostřednictvím svatebních smluv a tím mohla částečně zachytit 

proces vzniku právního povědomí měšťana. Porovnáním s údaji z Kutné Hory z let 1550-1600 

jsem se pokusila ověřit, zda existují charakteristické rysy objevující se ve svatebních 

smlouvách Nového Města pražského i Kutné Hory. 

     Z možných metod jsem postavila své zkoumání dokumentu na metodě kvantitativní 

kombinované s metodou sondy.9 
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IV. Charakteristika městského práva 

 

     Abychom si dokázali představit obrovskou změnu, jakou byl pro prostého člověka život 

ve městě a pod ochranou městského práva, musíme si uvědomit, jakým jiným způsobem 

byla ve středověku zajištěna jeho bezpečnost. Prostý člověk závisel především na svém 

pánovi, proti němu se nemohl dovolávat žádného práva. Církev sice stanovila pro oblast 

mezilidských vztahů jistá morální pravidla, ale jejich hodnota byla pouze proklamativní, 

neexistovaly prostředky a zřejmě ani zájem je důsledně prosazovat. V tomto ohledu 

znamenal vznik měst zásadní průlom. Zde dosahoval dosud bezprávný člověk svobody, 

byť pojem svoboda užívaný v této souvislosti nemůžeme ztotožňovat s tím, jak jej 

vnímáme v současnosti, ostatně ani míra této svobody nebyla pro každého obyvatele 

města stejná. Definované svobody však zcela odpovídaly potřebám dosud téměř 

bezprávného člověka, pro něhož byla zásadní změnou  již sama existence právního 

rámce. Městské právo zaručovalo fungování systému který jej ochraňoval před násilím a 

respektoval jeho majetek. Městské právo coby právní instituce se opíralo o své vlastní 

zabezpečení tvořené městskými hradbami a vlastní městskou hotovostí a 

prostřednictvím těchto mocenských nástrojů stoupalo i politické sebevědomí měst. 

Významnou oporou sílícího postavení měst bylo v roce 1285 vydání obecného privilegia 

králem Václavem II, označovaném „magna charta českých měst“10   

     Městské právo bylo do našich zemí vneseno německými kolonizátory. Obyvatelé měst 

přicházeli z různých oblastí, tedy přinášeli si sebou krajově odlišné právní návyky, ale pro 

právní povědomí nově vznikajícího města bylo důležité rozhodnutí lokátora, který 

většinou čerpal z města svého původu. Od počátku se městské právo v našich zemích 

rozvíjelo podle dvou větví práva německého, tedy severoněmeckého a jihoněmeckého.  

     Severoněmecké právo čerpalo z práva saského. Název právo severoněmecké, nebo 

také magdeburské, se původně vztahoval na soubor primárních ustanovení zejména 

v oblasti trestněprávní, teprve později se rozšířil o další texty, nazývané kniha míšeňská 

čili knihy distinkční a kniha vikpildní, v českém překladu známá jako Donát11 . Základními 

rysy magdeburského práva byly pro jednu oblast dva správní sbory, soudní a radní, oproti 

soudnímu sboru se rada města volila na kratší dobu, volební období rychtáře bylo 
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s volebním obdobím soudní rady totožné. Tato opatření mělo zřejmě zamezit 

případnému bezvládí ve městě. Dalším výrazným rysem tohoto právního systému bylo 

významné posílení postavení pozůstalé vdovy proti rodině jejího manžela při dědickém 

řízení. Systém magdeburského práva byl celiství a důsledně zachovával právní jednotu, 

což mohlo přinášet větší předvídatelnost právních rozhodnutí a tedy potřebnou právní 

stabilitu, na druhé straně bývá označován za příliš strnulý a nepružný.  

     Jihoněmecký právní systém se všeobecně považuje za pokročilejší než magdeburský . 

Pro tento systém je charakteristická větší provázanost s římským právem i lepší 

aplikovatelnost s ohledem na zemské právo. Byl též pružnější a tak se dal lépe 

přizpůsobit měnícím se podmínkám. 

     První doklad o existenci městského práva, konkrétně magdeburského, na našem 

území, je z roku 1223 a týká se města Uničov. Výraz „městské právo“ je v češtině doložen 

od roku 1259. Utváření městského práva byl složitý vývoj, jímž docházelo ke slučování a 

vzájemnému ovlivňování domácích a cizích prvků. Za prvky domácí můžeme považovat 

právní zásady vymezující postavení cizích kupců vydané knížetem Soběslavem, který 

tímto aktem potvrzoval starší výsady knížete (od roku 1085 krále) Vratislava. Mezi 

domácí zdroje městského práva zahrnujeme i ustavující se právo zemské, jímž se řídila 

šlechta. Dalším zdrojem je kanonické právo, tedy právo platné pro církevní záležitosti, 

kde se dochovaly určité významné prvky z oblasti římského práva. Kanonické právo hrálo 

zásadní roli při tvorbě manželského práva i dalších nařízení týkajících se morálky.  

     Pro vznik města nebyl nezbytný záznam městských práv v písemné podobě, zejména 

v menších městech existovalo městské právo jen v podobě obyčejové, ale velikost města 

nebyla rozhodující. Zakládající listina se soupisem práv zřejmě nikdy nebyla sepsána 

v Praze, velmi významná je zakládající listina města Brna pocházející z roku 1243 a 

kancelářský soupis, později potvrzený panovníkovou pečetí, města Jihlavy. Další formou 

městského práva jsou právní knihy. Všeobecně platilo, že tyto prvotní zakládající 

dokumenty byly doplněny privilegiem pána města (panovníkem či vrchností) a dále 

statuty trvalé platnosti. František Hoffman zjednodušeně definuje městská práva jako: 

„soubor obyčejových nebo zákonných ustanovení, která se týkala města jako celku i jeho 



 

obyvatel, byla zaručována městskou vrchností, uplatňována městskými orgány a užívána 

obyvateli ve věcech veřejných i soukromých“.12  

     Přestože se městská práva jednotlivých měst rozvíjela s ohledem na místní zvyklosti, 

existují v této oblasti od počátku jisté společné znaky, jimiž se vyznačovala města 

podléhající stejné oblasti městských práv. Města která se nacházela v oblasti podléhající 

buď právu jihoněmeckému či severoněmeckému, se v otázce sporných právních 

záležitostí obracela na svá „mateřská města“, tedy město práva nižšího  - „dceřinné“ – se 

obracelo na město práva vyššího, „matku“. Obracet se na soudy v zahraničních městech 

zakázal král Jan Lucemburský, proti rozhodnutí nejvyšších městských soudů v našich 

zemích se bylo možno odvolat k panovníkovi. Za nejvyšší soudní autoritu v oblasti 

magdeburského městského práva byly považovány Litoměřice, jejichž vliv, jednak 

územním rozsahem (větší část severní poloviny Čech), ale i stálostí a dobou trvání, byl tak 

významný, že se staly nejvýznamnějším činitelem v oblasti městského soudnictví 

v českých zemích. Na severní Moravě se coby právní autority vyprofilovaly nejprve města 

Bruntál a Uničov, od roku 1352 získala pro celou oblast zmocnění Olomouc, která svá 

vlastní rozhodnutí konzultovala ve Vratislavi.  

     Krátce se v některých městech ve Slezsku a na Moravě uplatňovalo městské právo 

hlubčické, jehož existenci potvrzuje listina z roku 1275. Charakteristickými prvky tohoto 

právního systému jsou určité zásady převzaté z franckého právního systému. Toto 

městské právo se v našich zemích neujalo, brzy bylo vytlačeno právem magdeburským.  

     V jižních oblastech Čech a Moravy se jednotné právo neprosadilo, což může částečně 

souviset s charakterem „mateřského“ jihoněmeckého práva. Významnými instituty pro 

výklad právních záležitostí jihoněmeckého městského práva byla města Brno a Jihlava. Za 

základní listinu městského práva v Brně je považován výnos krále Václava I. z roku 1243. 

Na této listině je patrný vliv právního systému, kterým se řídila především města Vídeň a 

Enže, podle vládnoucí dynastie nazývaného právo babenberské. Dalším důležitým 

dokumentem brněnského městského práva byla právní kniha sestavená městským 

notářem Janem ze 730 nálezů a naučení brněnského soudu. Její zjednodušená verze, 

zvaná manipulus, se později rozšířila do dalších měst. Rozhodující roli ve výkladu 

městského práva hrálo Brno i v oblasti jižní Moravy, odkud sice většina dotazů směřovala 
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do Znojma, které používalo částečně upravené právo brněnské, tudíž se jednalo o 

instanci druhořadou, závislou na Brně.  

     Městské právo jihlavské je zásadní už tím, že se v tomto městě zároveň vytvářel i horní 

zákon, podle kterého se v následujících letech formovaly zákony všech ostatních horních 

měst. Na přelomu 14. a 15.století byly všechny dochované starší zápisy s touto tématikou 

uspořádány do tří velkých kodexů, zároveň bylo jihlavské městské právo 

zdokumentováno v souboru Liber Iglaviensis. Ze stejného období i města pochází sbírka 

jihlavských a brněnských nálezů, která zahrnuje více než 1200 článků. Od této sbírky se 

následně odvíjí veškerý rozvoj městského práva v našich zemích.  

     Zajímavým, leč potřeby doby daleko překračujícím, pokusem o vytvoření jednotného 

městského práva jsou tzv. Otakarova práva, vytvořená neznámým autorem na konci 

13.století v Praze s úmyslem městské právo sjednotit. Tento zákoník nikdy nebyl 

uplatňován v praxi.  

     Praha, jak již bylo uvedeno, se nemůže vykázat zakládající listinou, nedochovala se ani 

prvotní právní kniha. Staré Město se řídilo právem jihoněmeckým, toto právo posléze 

přijala i Malá Strana. V zakládající listině Nového Města pražského panovník stanovil pro 

město stejný právní řád, jaký již panoval na Starém Městě pražském. Předpoklad, že by 

pražské městské právo příslušně spadalo pod Norimberk se nemůže opřít o žádná fakta, 

důkazy o tom, že by Praha z Norimberku městské právo skutečně přejala nebo se tam 

obracela při rozhodování sporných případů, chybí. 

     Okolo roku 1400 vznikla v Praze tzv. Soběslavská práva, která se odvolávala na 

privilegia knížete Soběslava udělená Starému Městu pražskému. Pro tento spis bylo 

příznačné protiněmecké zaměření (byl napsán v českém jazyce) a snaha pojistit městu 

výsadní postavení v rámci celého království (např. město mělo mít rozhodující vliv na 

volbu panovníka), ale v praxi nebyl nikdy uplatněn. Ačkoliv se hovořilo o „pražském 

právu“, které město považovalo za svůj vlastní systém, šlo ve skutečnosti o přejatý výše 

uvedený sborník jihlavsko-brněnských dokumentů. Ve skutečnosti právní systém Brna a 

Jihlavy ovlivňoval pražské městské právo již ve 14.století. Přejatý sborník jihlavsko-

brněnský se stal součástí tištěného dokumentu „Práva městská“, sestaveného v roce 

1534 panem Brikcím z Licska.  

     V roce 1579 sestavil právník a notář Pavel Kristián z Koldína soupis zvaný „Práva 

městská“, dnes zvaný „Koldínův zákoník“. Z původního jihlavsko-brněnského souboru se 



 

zde objevilo 130 článků, dále Koldín čerpal z římského a kanonického práva. Tímto 

dokumentem se v našich zemích sjednocuje městské právo, ačkoliv jeho platnost není 

okamžitě uznávána na celém území – Litoměřice a Louny jej přijímají až v roce 1610, na 

konci 17.století se jím řídí i celá Morava a od počátku 18.století začal být aplikován i 

v oblasti Slezska. Z právního hlediska se jedná o velmi kvalitní zákoník, o jehož kvalitě 

svědčí i to, že ustanovení týkající se oblasti majetkového práva byla změněna až v roce 

1811. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Svatební smlouvy obecně 

 

     Svatební smlouvy spadají do kategorie právních instrumentů jimiž se zaručovala 

ochrana soukromých práv měšťanů. Jako takové byly vedeny v knihách městského soudu 

a byly řazeny do souboru pod názvem soudnictví nesporné. Soukromá práva byla 

pochopitelně ve středověku i raném novověku vnímána odlišně, než je tomu dnes. Tento 

konstrukt se vyvíjel spolu s vývojem státního mechanizmu. Obecně lze z čistě právního 

hlediska říci, že až do přijetí Cologna Regni Bohemiae ve 14.století byl celý stát, zejména 

jeho území, chápán jako majetek panovnického rodu. Po přijetí uvedeného dokumentu 

se vlastníky státu, opět zejména jeho území, stávají stavové. V tomto období můžeme 

hovořit o existenci státu soukromoprávního charakteru. Veřejnoprávní charakter nabývá 

stát i státní pravidla jimiž se řídí, ve století osmnáctém, spolu s nástupem absolutistické 

monarchie. 

     Významným zdrojem městského práva byla statuta vydaná městskými radami a 

opírající se obvykle o zakládající privilegium města. Pojišťování a stvrzování soukromých 

práv bylo nutno provádět přesně podle požadovaných zvyklostí. Dodržení všech formalit 

bylo nezbytně nutné s ohledem na pozdější úspěch v případě soudních sporů ve věci 

platnosti uzavřené smlouvy. Pro platnost právního ujednání bylo nezbytné, aby taková 

smlouva byla uzavřena na určitém místě, za bílého dne a veřejně před svědky. Zpočátku 

se smlouva stvrzovala symbolicky, např. podáním rukou, rukavice, drnu, větvě apod., 

podle typu uzavírané smlouvy. Tyto symbolické akty byly později nahrazeny jinými 

formalitami. Dodržení formalit pomáhalo udržovat právní jistotu, zevní forma právního 

aktu měla prvořadý význam. V případě soudních sporů platil tzv. „princip obecné 

věrohodnosti“13 , což znamenalo, že vše co bylo v zemských deskách či veřejných 

listinách, bylo věrohodné. Vědomě nepravdivý zápis do těchto záznamů byl trestán smrtí. 

Uzavřené smlouvy nemusely mít nutně písemnou podobu, za dostačující bylo 

považováno i ústní prohlášení, nejlépe před jedním nebo více věrohodnými svědky. To 

platilo i v případě uzavírání svatebních smluv, nicméně pro případné spory v budoucnu 

bylo lépe všechny smlouvy uzavírat písemnou formou a pojistit je zápisem do městských 

knih. Soudní praxe potvrdila, že smlouva nevložená do městských knih nezakládá, 

v případě zpochybnění platnosti smlouvy jednou ze dvou smluvních stran, nijaké nároky. 
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     Možnost uzavírat smlouvy byla omezena s ohledem na sociální původ, pohlaví i věk. 

Konkrétně svatební smlouvy zanesené v městských knihách, ať již v manuálech nebo 

v knihách svatebních, uzavíraly osoby spadající do působnosti městského práva. Podle 

učení církevních otců si žena nebyla s mužem rovna a tento pohled se přenesl i do oblasti 

práva. Městské právo poskytovalo ženě větší nezávislost než právo zemské šlechtičnám, 

protože měšťanka mohla samostatně provozovat výdělečnou činnost, zavazovat se a 

nabývat nemovitosti. Zcela výjimečného postavení dosáhly v tomto ohledu měšťanky 

v Kolíně n. Rýnem, který byl, spolu s Paříží, prakticky jediným středověkým městem se 

zvláštními ženskými cechy.14 Nezávislost ve věcech obchodních neznamenala žádnou 

změnu ve způsobu vyjednávání a uzavírání svatebních smluv. Za dívku ji vyjednával a 

uzavíral vždy otec, případně jiný rodinný příslušník mužského pohlaví, jehož souhlas byl 

pro uznání platnosti sňatku nezbytný. Souhlas matky požadován nebyl i když si lze 

představit, že její přístup k celé záležitosti nebyl pasivní. Pokud žena vstupovala do 

manželství jako vdova, mohla smlouvu vyjednávat i uzavírat sama. Lze tedy říci, že z péče 

otcovské rodiny přecházela dívka do péče rodiny manžela a v případě jeho smrti dosáhla 

nezávislosti. Míra této nezávislosti se lišila s ohledem na ekonomickou situaci ovdovělé 

ženy, mnohdy se jednalo pouze o „svobodu“ být chudá. Pokud pocházela vdova ze 

zámožné rodiny, její nezávislost byla omezena konvencemi a zvýšeným sociálním tlakem, 

nejen církev se ke vdovám, zejména těm mladším, stavěla velmi ostražitě. Ženich mohl ve 

svatební smlouvě vystupovat sám za sebe, ale jeho nezávislé postavení nebylo dáno 

výhradně pohlavím. Jeho pozice souvisela se zletilostí a ekonomickou nezávislostí. 

Všeobecně platné stanovení zletilosti, dané věkovou hranicí jako je tomu v současnosti, 

bylo nemožné. Ještě na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století existovalo mnoho 

lidí, kteří datum svého narození neznali, z těchto důvodů se právní způsobilost jedince 

posuzovala podle různých známek fyzické vyspělosti. Všehrdův zemský zákoník výslovně 

stanoví, že se dospělost pozná podle stavu tělesné dokonalosti, nicméně se zmiňuje o 

hranici zletilosti 14 let u chlapce a 12 let u dívky. V případě měšťanů lze předpokládat, že 

jim datum narození dětí bylo známo, konkrétně v Praze platila od roku 1350 věková 

hranice zletilosti dosažení 18 let u chlapců a 15 let u dívek15. V případě úmrtí otce se 

nezletilým osobám stanovil poručník, jímž mohla být osoba určená zemřelým nebo 
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někdo z konšelů a do dosažení zletilosti jim byl ze zděděného majetku vyplácen roční 

plat, stanovený podle vzorce, že ze sta kop děděného majetku se vyplácelo kop deset.16 

Také v případě uzavírání manželství se jedná zejména o majetkové přesuny. Tyto mohl 

stvrzovat ten, kdo předmětným majetkem disponoval. Tím je zřejmé, že ženich, který 

dosáhl nejen zletilosti (ať již stanovené jakkoli) ale i finanční nezávislosti mohl být 

přímým účastníkem smluvního ujednání. Pokud v době sňatku pracoval např. jako 

pomocník svého otce, byl k plnění ujednání povinen otec, bez ohledu na fakt, zda byl 

ženich zletilý či nikoli.  

     Z manželských smluv je zřejmé, že jejich účelem bylo ekonomické zabezpečení nového 

manželství a majetkové vypořádání pro případ jeho zániku. Za tímto účelem docházelo k 

přesunu majetku z jedné rodiny do druhé. Zájem zabezpečit majetek se projevoval 

zejména v zámožných rodinách, ale potřeba uspořádat ekonomické vztahy v manželství 

smlouvou byla sdílena všeobecně. Manželství bylo uzavíráno na základě dohody obou 

rodin, výše věna – přínos nevěsty do manželství, byla zásadním kriteriem výběru nevěsty. 

Potřeby jedince, jeho štěstí a spokojenost, nebyly zvažovány, šlo o prospěch rodiny, tedy 

ekonomickou prosperitu a příchod další generace. Láska nebyla v této souvislosti vůbec 

zmiňována. V oblasti Itálie se častěji než v našich zemích začínají objevovat požadavky na 

„dokonalé přátelství“ mezi manželi,17 tento trend se spojuje s nástupem renesance, ale i 

v tomto případě jsou předmětem úvah předem domluvená manželství, jde tedy o jakýsi 

návod jak dosáhnout spokojenosti s určeným partnerem. I v našich zemích se objevují 

názory, že mezi manželem a manželkou má vzniknout harmonický vztah, kde se případné 

spory řeší domluvou mezi manželi, nicméně nadále převládá názorový proud podle 

něhož je ženě souzeno mlčky poslouchat svého muže, který má nad ní absolutní 

nadvládu a může ji i fyzicky trestat, jak dokládá spisek  humanisty Jana Kocína „Abeceda 

pobožné manželky a rozšafné hospodyně“18. Za hlavní klad ženy byla považována dobrá 

povaha, tím se myslela především hospodárnost a ctnost, a dobrý původ. Velmi často se 

opakují výstrahy varující zejména mladé muže, před přeceňováním ženské krásy a ačkoli 

je majetkový vzestup jedním z důležitých aspektů zvažovaných manželství, občas se 
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objevují varování před uzavíráním manželství dvou majetkově příliš nesourodých 

partnerů.  

      O tom, že dobře uzavřená svatební smlouva zakládala spokojenost manželství hovoří i 

poznámka Leona Baptisti Albertiho z 15.století o tom, že je bezpodmínečně nutné věno, 

jakkoli nepatrné, v každém případě konkrétně definovat a manželovi neprodleně 

vyplatit19. V našich zemích se ve mnou sledovaném období uzavření manželské smlouvy 

rovnalo uzavření manželství. Církevní požehnání bylo jen stvrzením právního aktu. 

Naopak, svatby uzavřené bez smlouvy, tedy bez vědomí a často i proti vůli rodiny, jsou 

považovány za neplnohodnotné, novomanželé, byť církevně oddáni, nejsou svými 

rodinami nijak hmotně zabezpečeni. V takové situaci byla žena ohrožena více než muž, 

protože v případě ovdovění nemohla uplatnit žádné majetkové nároky a její možnosti 

uplatnění na trhu práce byly značně omezené. Bohužel nelze podle dochovaných 

pramenů zpětně dohledat kolik z takto pokoutně uzavřených sňatků bylo nakonec 

rodinou „legalizováno“, tedy rodiny uzavřely svatební smlouvu později a kolik takto 

uzavřených manželství bylo rodinami skutečně zavrženo., Tento údaj by měl velkou 

výpovědní hodnotu o skutečných citových vazbách v měšťanských rodinách na přelomu 

období středověku a novověku.  

     V kontextu výše uvedeného lze svatební smlouvy považovat ze jeden z důležitých 

historických pramenů, který dokumentuje ekonomickou situaci v rodinách i způsoby 

kumulace rodinného jmění. Není a nemůže být výpovědí o citových vazbách uvnitř 

rodiny. Lze předpokládat, že žádný z rodičů, lépe řečeno otců, neuzavíral manželství 

s úmyslem udělat své dítě nešťastné. Na straně druhé byl pojem šťastný život spojován 

s úplně jinými hodnotami než jej spojujeme v současnosti. Za šťastného jedince byl 

považován ten, kdo dokázal udržet či ještě zvětšit rodinné jmění (muž úspěšný ve své 

profesi, žena coby pečlivá hospodyně), byl považován za ctihodného člověka (čest 

měšťana mohla zničit i jeho žena svým nevhodným chováním) a dokázal alespoň jednoho 

ze synů dovést do dospělosti  a zajistit jej vhodným sňatkem, který zaručoval pokračování 

rodinného příběhu. Lze si představit, že soužití dvou lidí pocházejících z obdobného 

prostředí, kteří si byli vědomi svého místa v rodině a spojoval je společný cíl, mohlo být 

harmonické. Z historických pramenů máme doložena jak manželství úspěšná, tak 
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nešťastná. Totéž však platí i o manželstvích uzavíraných na základě osobní volby, které je 

jednou ze známek vzestupu citového individualismu. 

     Sociolog John Boswell poznamenal ke změnám souvisejících s očekáváním spojovaným 

s manželstvím v minulosti a v současnosti, právě s ohledem na právní ujednání, toto: „V 

předmoderní Evropě se manželství uzavíralo obvykle z majetkových důvodů, pak se týkalo 

především výchovy dětí a končilo láskou. Lidé se většinou nebrali z lásky, ale mnohdy se 

mezi nimi láska časem vyvinula s tím, jak vedli společnou domácnost, vychovávali 

potomstvo a sdíleli životní zkušenosti. Takřka všechny dochované epitafy věnované 

zemřelým manželům či manželkám svědčí o hlubokém citu. Naproti tomu v dnešním 

západním světě začíná manželství láskou, pokračuje výchovou dětí (jsou-li jaké) a končí – 

nezřídka – majetkovými spory v době, kdy je láska už dávno zapomenuta.20  
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VI. Rozbor pramene 

 

     Předmětem mého zkoumání se stala „Kniha smluv svatebních 1518-1609“ vedená na 

Novém Městě pražském, sign. 2146. Rozměry knihy jsou 32,5x22 cm, folia jsou číslovaná 

1-318; folia č. 5, 8, 13, 69a, 195 jsou prázdná. Studovaný pramen je uchován na 

mikrofilmu. Archiv hlavního města Prahy, kde je dokument uchován, v tomto případě 

originály půjčuje jen ve výjimečných případech a na řádně odůvodněnou žádost instituce. 

Podle popisky na mikrofilmu je dokument uchován v původní, kožené vazbě s tlačenými 

pásky, kováním a sponami.  

     Podle předchozího zpracování dokumentu21 jde o rukopis vázaný v tuhých žlutých 

deskách s mosazným kováním a přezkami. Na předním listu je vytlačený nápis 

<<NUPTIALIUM MDXXXXIV>> (styl písma odpovídá 16.st.) a na hřbetu jsou nadpisy 

<<Libr. nuptis, mutuarum et donationum>>, níže <<Liber nuptialum No.1 Miscellanea 

106>> a dole č. 1 (všechny tyto zápisy odpovídají stylem písma 19.st.). První zápis v knize 

je z 23.10.1518, poslední smlouva je zapsána 3.4.1609, smlouvy jsou řazeny za sebou, 

podle staré paginace, na stranách I-CCCVII. 

     Podle mého zkoumání, které jsem prováděla ve studovně Archivu hl. m. Prahy pomocí 

čtečky mikrofilmů jsou vlastní svatební smlouvy uvedeny rejstříkem evidovaných smluv. 

Smlouvy jsou řazeny abecedně, podle křestního jména ženicha. Mezi jednotlivými 

písmeny jsou různě velká prázdná místa – je zřejmé, že písař, který začal vést tuto knihu, 

si musel seznam dobře rozvrhnout. Kniha měla sloužit k evidenci svatebních smluv na 

mnoho let, písař tedy musel kapacitu místa vyhrazeného pro jednotlivá písmena 

odhadnout daleko do budoucna. Ve zkoumané knize se mu to u písmene M nepodařilo, 

na konci abecedního seznamu je stránka evidující další smlouvy pod tímto písmenem.  

     Již v tomto seznamu jsou ženiši, kromě křestních jmen, konkretizováni dalším 

přídomkem či jinou charakteristikou, což platí zejména pro smlouvy z nejstaršího období. 

Ve sledovaném období dochází ke změně užívání přídomků, pozvolna se jména 

ustalovala do podoby v jaké je známe dnes. Na konci knihy je již očividný přechod od 

označování osob podle zaměstnání, přízvisek a domovních znamení k pravidelnému 

označování měšťanů nejen jménem, ale i stálým příjmením. Nařízení zavádějící povinné 

pojmenovávání osob tímto způsobem vstoupilo v platnost až koncem 17.století. Součástí 
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hesla, které v seznamu označuje danou svatební smlouvu je i jméno nevěsty, ta je 

jmenována jen křestním jménem bez bližší identifikace. V celém seznamu je ojedinělá 

smlouva u které jsou již v rejstříku uvedení ženich Jan Holý, řezník a „Matyáš řezník na 

miestě Anny dcéry“. Později se touto smlouvou budu zabývat více.  

     Ve vlastním textu svatební smlouvy bývá nevěsta většinou blíže určena 

prostřednictvím jménem svého otce a to i v případě, kdy je tento již po smrti. V tomto 

případě je použita formulace „někdy dcera“. Coby smluvní strana je „na mieste“ nevěsty 

nejčastěji uváděn otec, dále pak strýc či přímo konšel. Nenašla jsem nikde údaj o 

zastoupení nevěsty bratrem. Tento fakt může svědčit jednak o tom, že věkové rozpětí 

mezi dětmi nebývalo příliš velké, tudíž se žádný bratr vhodného věku pro jednání o takto 

závažné věci v rodině prostě nenacházel, na druhé straně to může svědčit o důkladné 

snaze ochrany majetkových práv dcery-sirotka, kdy bratr, byť plnoletý, ale dědic majetku 

ze kterého mělo být věno vyplaceno byl pod kontrolou jedné či více ctihodných osob.  

     V případě, že byla nevěsta již jednou vdaná, nebývá často zastoupena prostředníkem a 

je ve smlouvě označena jako „někdy“ manželka jménem svého zesnulého manžela. 

Naproti tomu se u ženichů předchozí sňatky nepřipomínají, což dokládá, že identita muže 

se po svatbě nemění, ale v případě ženy je tomu naopak. Podle dochovaných záznamů se 

mohu domnívat, že vstup do nového manželství překryl manželství předešlé. Ve všech 

smlouvách je totiž vždy uveden jeden zesnulý manžel, což může znamenat jednak, že ani 

jedna z žen neuzavřela více než dvě manželství, tento fakt se s ohledem na dobové reálie 

jeví jako méně pravděpodobný, nebo po uzavření nového sňatku se ten předešlý stal 

s ohledem na identitu ženy nedůležitý. V podstatě se opakuje stejný princip jako 

v případě kdy dívka přechází z otcovské rodiny svého manžela – nadále je v úředních 

dokumentech identifikována pouze prostřednictvím svého manžela.  

     Pokud se týká svatebních smluv jako celku, všeobecně používanou úvodní formulí je 

zápis „ staly se smlouvy svatební…“, dále jsou jmenování ženich a nevěsta i další 

účastníci, kterými jsou v prvé řadě zástupce nevěsty, případně ženicha a v závěru 

dokumentu jsou uvedení svědci. Svědci a prostředníci nejsou nezbytní, záleží na složitosti 

a rozsahu smlouvy. Pokud bych měla definovat prvky, které se vyskytují ve všech 

smlouvách zanesených ve zkoumaném dokumentu, jedná se o jména novomanželů, 

majetkové uspořádání platné pro nově uzavřené manželství a lhůtu, do níž se musí 

všechny přísliby naplnit. 



 

     Kniha obsahuje údaje z období v délce 91 let. Jak jsem uvedla v kapitole III, rozdělila 

jsem tento časový úsek na tři přibližně stejná časová období, tedy období I (do r. 1547), 

období II (1548-1575) a období III (od r. 1576). V období I bylo uzavřeno 147 smluv 

z celkového počtu 528 (28%), v období II bylo uzavřeno 194 smluv (37%) a v období III 

187 smluv (35%). Tyto údaje, tedy počet smluv uzavřených v jednotlivých obdobích, jsou 

znárodněny na grafu číslo 1, který je součástí přílohy této bakalářské práce. 

     Kniha obsahuje 531 svatebních smluv. Z tohoto počtu je v knize jedna smlouva 

přeškrtnuta bez dalšího vysvětlení, dvě jsou na foliích nečitelně rozmazány. Celkový 

počet smluv s nimiž jsem nadále pracovala je 528. Mezi jednotlivými smlouvami jsou 

značné rozdíly co do délky. Podle jejich délky jsem rozdělila smlouvy do tří kategorií, 

kategorie I zahrnuje smlouvy jednoduché (do 25 řádků), kategorie II smlouvy složitější 

(26-38 řádků) a kategorie III smlouvy obsáhlé (více než 38 řádků). Kniha obsahuje 209 

smluv kategorie I (40%), 169 smluv kategorie II (32%) a 150 smluv kategorie III (28%). 

Poměr mezi smlouvami kategorie I-III je znázorněn na grafu č. 2 (viz. příloha). 

     Při studiu svatebních smluv jsem si všimla jistého fenoménu, byť okrajového, který 

nastoluje otázku zda zápis provedený do knih skutečně bez výhrad pojišťoval soukromá 

práva měšťanů. Jedná se o smlouvy, kde došlo očividně k dodatečnému vpisování, někdy 

celých odstavců. Některé zápisy jsou připojeny za smlouvu, kde zůstalo prázdné místo, 

pokud tam mezera nevznikla, nebo dokonce již byla dodatečným zápisem zaplněna, další 

se vpisuje do okraje. Ačkoliv jsou písmena příliš malá než aby se dala přečíst jako souvislý 

text, alespoň na mikrofilmu, na první pohled je písmo zapisovatele těchto dodatků 

totožné s vyhotovitelem svatebních smluv. Mohlo se pochopitelně jednat o případy, kdy 

písař nejprve nadepsal úvodní formule a náležitosti a poté došlo mezi stranami ke 

komplikaci. Než se obě strany znovu dohodly, mohlo se stát, že bylo nutné zapsat 

smlouvu jinou, tudíž se vynechalo místo na dopsání smlouvy již rozepsané a pokračovalo 

se v agendě. Pokud vynechané místo nestačilo, musel si písař pomoci vsuvkami. 

Pochopitelně však vyvstává otázka, zda se v případě všech těchto dodatečných úprav 

jednalo vždy nezištně, ačkoliv, jak jsem již uvedla, byl úmyslně nepravdivý zápis do 

městských knih trestán smrtí. V poměru k počtu smluv je množství takto doplněných 

smluv mizivé, napočítala jsem 28, tedy okolo 5-ti procent, ale tento jev se vyskytuje 

nepravidelně. Největší výskyt jsem zaznamenala v období okolo r. 1547. Dopisované 

smlouvy se objevují krátce před koncem období I a jejich výskyt kulminuje na začátku 



 

období II. Znovu se objevují až na konci období III (viz.příloha, graf č. 3). V této souvislosti 

se nabízí úvaha, zda jistý, přinejmenším, ledabylý způsob vedení Knihy smluv svatebních 

nesouvisí s obdobím nestability, jimiž se vyznačovaly události z let 1547 a konec vlády 

Rudolfa II.  

 

Období I – do roku 1547 

     V tomto období výrazně převažovaly smlouvy z kategorie I, tedy smlouvy jednoduché. 

Z celkového počtu 147 uzavřených smluv jich bylo z této kategorie 111 (76%), 25 

z kategorie II (17%) a 11 z kategorie III (7%). Tento stav je znázorněn na grafu č. 4 

(viz.příloha). 

     Poměr mezi jednotlivými kategoriemi smluv odráží ekonomickou situaci měšťanů 

Nového Města pražského. Jak bylo uvedeno, oproti Starému Městu a Malé Straně, patřili 

měšťané Nového Města mezi chudší obyvatele, ve většině případů nebyli motivováni 

pečlivě formulovat svatební smlouvu, která primárně sloužila k ochraně do manželství 

vneseného majetku, ten byl ve většině případů zanedbatelný či přímo nulový. Takové 

jednoduché smlouvy se obvykle vyznačují prohlášením, že byla smlouva uzavřena a že se 

majetek stává výhradním vlastnictvím toho, kdo bude žít déle. Smlouvy neobsahují údaj o 

věnu ani obvěnění, nevěsta je označena jen křestním jménem a obvykle schází i její 

zástupce, ačkoli ve smlouvě není žádná zmínka o zesnulém manželovi. Zdá se, že 

v případě neexistence majetku nebyly u manželských smluv striktně dodržovány všechny 

předepsané rituály. Zcela evidentně zde přínos každého z novomanželů byl velmi 

zanedbatelný a tímto smluvním zápisem bylo jednak stvrzeno uzavření manželství, 

jednak nebylo potřeba platit další peníze za vyhotovení závěti. Takový způsob 

majetkového vypořádání předpokládal neexistenci rozvětveného příbuzenstva, které by 

se mohlo domáhat svých domnělých nároků, tudíž takto uzavírané smlouvy vypovídají o 

existenci široké měšťanské vrstvy s minimálním majetkem a bez příbuzenských vazeb 

v období I.  

     Dalším typem smlouvy kategorie I jsou smlouvy uzavřené po formální stránce pečlivěji. 

U těchto typů svatebních smluv jsou jednajícími stranami ženich na straně jedné a 

zástupce nevěsty na straně druhé, ve smlouvě je uvedeno, že nevěsta přináší 

„vybavenie“ – čímž se zřejmě rozumí ošacení, předměty denní potřeby a vybavení 

domácnosti, manžel slibuje zajistit manželku pro případ ovdovění formou závěti, v níž jí 



 

zajistí plné zaopatření. Termíny zaopatření, stejně jako výbava, nejsou nikde blíže 

definovány, což se v budoucnu mohlo stát předmětem sporu s ostatními dědici. Z těchto 

typů svatebních smluv je zřejmé, že se v rodině či nejbližším okolí nevěsty nacházel muž, 

který byl ochoten a oprávněn zastupovat její zájmy. Opět, zřejmá vágnost ujednání svědčí 

o pravděpodobném minimálním ekonomickém zázemí.  

     U smluv kategorií II a III se užívaly různé způsoby jakými se rodiny snažily ochránit svůj 

majetek. Smlouvy delší a obsáhlejší svědčí o lepším hmotném zázemí zúčastněných stran. 

Pokud se jednalo o sňatek, kdy tchán předával manželovi spolu s dcerou i živnost, je 

přímo ve smlouvě přislíbeno vyhotovení závěti „do roka a do dne“, v níž má mít manželka 

pro případ ovdovění zajištěn celý majetek jako dědictví. V jiných případech, kde nešlo o 

uvázání se v živnost, bylo ve smlouvě ustanovení obsahující příslib, nejčastěji manžela či 

tchána, majetku, který by byl označen jako vlastnictví manželky. I s tímto majetkem sice 

disponoval manžel, ale žádný z jeho dalších případných dědiců si na něj nemohl dělat 

nároky. Pokud se týkalo obživy manželky v případě ovdovění, mezi velmi časté způsoby 

patřil nárok na „výživu v domě“. Jako v předchozích případech ani v tomto případě není 

tento termín blíže specifikován, z tohoto důvodu nelze přesně určit, zda v této oblasti 

panovalo určité zvykové právo zaručující jistou životní úroveň, nebo toto ustanovení 

znamenalo, že vdova mohla dům i hospodářské zázemí využívat neomezeně. 

     Velmi nejasná, alespoň z dnešního pohledu, výše věna i dalšího zabezpečení je v tomto 

období pro smlouvy všech kategorií charakteristická. Podobně nejasně se jeví i otázka 

vracení věna v případě úmrtí manželky, nebo dokonce, jak je ojediněle zdůrazněno, 

pokud za života manželky spolu přestanou manželé vést společnou domácnost. Pokud 

někdo cítil potřebu se pro takový případ pojistit (šlo o případy velmi ojedinělé), lze 

předpokládat, že k vracení věna nedocházelo automaticky, tedy že věno manželky, pokud 

nebylo určeno jinak, zůstávalo běžně v majetku manžela. Vzhledem k ojedinělému 

výskytu takto formulovaných smluv, kde na druhou stranu nebylo ani naznačeno co 

všechno spadalo pod takto označenou sumu majetku, si dnes neumíme udělat představu 

o společenském postavení smluvních stran. O tom, zda smluvní pojistka pro případ 

opuštění společné domácnost byla výsledkem rodinné zkušenosti, můžeme jenom 

spekulovat. Všechny smlouvy tohoto druhu byly potvrzeny několika svědky, lze 

předpokládat, že rozhodování případných sporů ve věci vracení věna by probíhalo na 

základě jejich svědectví. 



 

     V tomto období se u pěti smluv vyskytují řádně zapsané doložky s názvem kvitance. 

Tato doložka byla připojena na konec svatební smlouvy a jejím prostřednictvím uznávali 

buď rodiče nevěsty (3 případy) nebo ženicha (2 případy) svůj dluh vůči novomanželům. 

Dluh byl vyjádřen finanční částkou, která ani v jednom případě nepřesahovala částku 15 

kop stříbrných. Jedna z kvitancí je připojena ke smlouvě kategorie I, zbylé čtyři jsou 

součástí smluv kategorie II. Na kvitanci se, oproti svatební smlouvě, podíleli coby smluvní 

strana oba manželé, tedy, ačkoli za nevěstu a někdy i za ženicha smlouvu uzavíral otec, 

v dluh se uvazovali oba manželé, otec i matka nevěsty či ženicha. Zrovna tak 

oprávněnými byli oba novomanželé, takže dlužná částka byla evidována jako jejich 

společné vlastnictví. Zřejmě si tímto způsobem novomanželé pojišťovali příslib věna, 

které jim, z nejrůznějších důvodů, nebylo vyplaceno v době uzavření manželské smlouvy. 

Tato pojistka se objevuje opravdu jen v pěti případech období I a později se již v žádném 

dalším zápise neobjevuje. Z toho usuzuji, že se taková forma příslibu výplaty věna 

neujala.  

    Smlouvy v kategorii III tvoří sedm procent z celkového počtu uzavřených smluv. 

V těchto smlouvách byla nevěsta vždy zastoupena zástupcem, nejčastěji otcem, ve dvou 

případech byl zastupován i ženich. Tyto obsáhlé smlouvy se zmiňují o větším nemovitém 

majetku, vedle domu a živnosti se objevuje statek. Pokud jde o živnost, ze smlouvy je 

patrné o jakou jde, protože se tento údaj objevuje buď u jména ženicha nebo zákonného 

zástupce nevěsty. Dům a statek nebyly nijak blíže určeny, zřejmě byly účastníkům 

smlouvy všeobecně známy.       

     První ze smluv, kterým jsem věnovala zvýšenou pozornost byla již zmíněná smlouva 

mezi řezníky Janem Holým a Matyášem. Jméno nevěsty není uvedeno v nadpisu smlouvy 

ani v rejstříku, oproti všem ostatním smlouvám jsou na tomto místě uvedeny jméno a 

profese jejího otce, nevěsta jménem Anna je zmíněna až v textu smlouvy. Tato smlouva 

není klasická svatební smlouva, otec se zde jménem své dcery zavazoval k uzavření 

sňatku někdy v budoucnu. Nebo-li: učinil veřejný příslib, že manželství bude uzavřeno. 

Bezprostředním důsledkem smlouvy bylo zplnomocnění Jana Holého nakládat 

s obchodem Matyáše, za to upsal Anně půlku svého majetku. Dalším bodem smlouvy je 

ustanovení, které umožňovalo otci nevěsty dohlížet na živnost svého zetě a čerpat část 

výnosů z obou živností. Otec nevěsty se dále zavazoval sepsat závěť ve prospěch svého 

zetě. V celé knize se jedná o jedinou smlouvu tohoto druhu. Ze smlouvy samé nelze říci, 



 

proč nebylo možné počkat na obvyklý sňatek, ostatně formulace „jak bude možné“ může 

jednak odkazovat na období, kdy bude nevěsta pro manželství dostatečně zralá, nebo na 

jiné potíže, např. zdravotní, na straně nevěsty. Snaha postoupit živnost může také svědčit 

o špatném zdravotním stavu či stáří nastávajícího tchána. Naopak, nezdá se, že by 

v tomto případě šlo o nápodobu jednání šlechtických rodů, kde bylo zasnubování dětí 

obvyklé. Existence jediné takové smlouvy dokládá, že v městských kruzích nebývalo 

zvykem zasnubovat nebo dokonce oddávat nezralé děti. Tato praxe však neznamenala, 

že by byl dán nevěstě prostor pro vyjádření vlastního názoru při plánování manželství. 

Ani ze strany nevěsty podle tehdejších měřítek zletilé se s vyjádřením nesouhlasu 

nepočítalo. 

     V roce 1546 se objevuje smlouva, kde je poprvé vyjádřena výše věna v hotovosti, 

přesně jde o 25 kop stříbrných. Nevěsta byla polosirotek, v nadpisu smlouvy stojí, že je 

uzavíraná mezi „mistrem Václavem a Annou, dcerou někdy Ondreje Golubi“. Jménem 

nevěsty, z pozice strýce, jedná Jan Srna z Karlovy Hory, který byl do roku 1547 

primátorem Nového Města pražského, byl tedy k poručnictví nad osiřelou dívkou 

oprávněn jak svým městským úřadem, tak svým příbuzenským vztahem. Nelze vyloučit, 

že jej coby poručníka určil před smrtí otec nevěsty. Kromě věna v hotovosti dostal ženich 

od matky nevěsty dalších 25 kop stříbrných, stejnou částkou jej obdařil i poručník Jan 

Srna. Václav se zavazuje, že se bude starat o živobytí Anny a pokud by s ní nežil ve 

společné domácnosti, musí jí „do roka a do dne“ vyplatit zpět 25 kop stříbrných a vrátit 

peníze které obdržel od matky a poručníka. Dále slibuje, opět „do roka a do dne“ sepsat 

závěť kde bude o Annu postaráno pro případ ovdovění a to tak, že obdrží 25 kop 

stříbrných a získá nárok na užívání domu i zaopatření. Tato smlouva předznamenává 

nástup svatebních smluv ve kterých bude alespoň věno, nebo jeho část, vyjádřeno 

v penězích. 

 

Období II – 1548-1575 

     V tomto období dochází k výraznému poklesu uzavírání smluv kategorie I, oproti 

předchozímu období je nárůst smluv kategorií II a III téměř čtyřnásobný. Celkový počet 

uzavřených smluv se zvýšil o třetinu. Za celé období bylo uzavřeno 71 smluv kategorie I 

(36%), 81 smluv kategorie II (42%) a 42 smluv kategorie III (22%) – viz.příloha, graf č. 5. 



 

     V tomto období se důležitým ukazatelem stává otázka věna, zejména věna 

vyjádřeného v hotovosti. I v tomto období dosud přetrvávají, v poměrně vysokém počtu, 

smlouvy kategorie I. Jedná se o nekomplikované zápisy, ve kterých manžel upisuje 

manželce polovinu majetku a manželka se zavazuje pracovat na majetku celém. Do této 

kategorie spadají i smlouvy, kdy ženich přímo uvádí, že si bere nevěstu bez věna a 

v případě ovdovění jí slibuje polovinu majetku a zajištění obživy. Takové uspořádání není 

ve sledovaném vzorku neobvyklé, může se jednat o doklad prvních manželství 

uzavíraných z lásky, kdy buď se svatbou rodina nevěsty nesouhlasila, nebo se skutečně 

jednalo o dívku zcela nemajetnou. Na druhou stranu se může jednat o svazky, kdy přínos 

nevěsty spočíval už v jejím původu, například si mohl nově příchozí měšťan zlepšovat 

pozici svatbou s dcerou z vážené rodiny. Bohužel i zde jsem narazila na velmi povrchní 

označení nevěst, takové smlouvy se často uzavírají pouze mezi snoubenci a nevěsta není 

nijak blíže specifikována.  

     U smluv kategorie II a III se rozšiřuje počet nemovitostí, které byly různým způsobem a 

v různém poměru upisovány manželům či manželkám a, jak bylo uvedeno, začalo se stále 

více prosazovat věno vyplácené v hotovosti. Upřesňuji, že za věno vyplácené v hotovosti 

považuji tu hotovost, která byla přímo vyčíslená ve svatební smlouvě coby přijaté věno. 

Přísliby další, byť finanční, ale odkazující do budoucna, např. prostřednictvím závěti, 

zahrnuji do položky ostatní, protože tato hotovost nemohla být v rámci nové rodiny 

bezprostředně použita. Z celkem 194 svatebních smluv uzavřených v období II bylo věno, 

nebo jeho část, vyplaceno hotově ve 40 případech (21%), u ostatních smluv došlo 

k uspořádání majetkových vztahů jiným než hotovostním způsobem – viz.příloha, graf č. 

6. 

     Smlouvy zahrnující výplatu věna v hotovosti jsem rozdělila do tří skupin podle výše 

věna. Tak jsem stanovila tři pásma: 

a) do 15 kop stříbrných 

b) 15-30 kop stříbrných 

c) nad 30 kop stříbrných 

Z celkového počtu 40 smluv ve kterých byla přislíbena výplata věna v hotovosti, se 

v pásmu do 15 kop nacházelo 11 smluv (27%), v pásmu 15-30 kop 22 (55%) a v pásmu 

nad 30 kop 7 smluv (18%) – viz.příloha graf 7. 



 

     Z výše uvedených údajů je patrné, že více než polovina věna vypláceného v hotovosti 

se pohybovala v rozmezí 15-30 kop stříbrných. Pro srovnání, jak jsem již uvedla dříve, 

více než polovina měšťanských domů na Novém Městě pražském stála 20 kop stříbrných. 

Pokusila jsem se získané údaje porovnat s údaji z Kutné Hory, které získala z městských 

knih P. Nácovská, ale její klíč je odlišný. Zatímco předmětem mého zájmu je smlouva jako 

celek, Nácovská sleduje výši věna u jednotlivých osob. Nicméně, podle hodnot 

maximálně vyplacených částek se ukazuje, že rozdíl ve výši věna byl značný. Pro ilustraci 

poměrů v Kutné Hoře jsem údaje o výši věna z práce P. Nácovské zpracovala do grafu, 

který je v příloze označen číslem 822 . S ohledem na fakt, že se v letech 1550-1600 

pohybovala obvyklá cena měšťanského domu v Kutné Hoře v rozmezí 100-200 kop 

stříbrných, zdá se, že rozdíl ve výši obvykle vypláceného věna odpovídá rozdílu mezi 

obvyklou cenou za nemovitost v obou městech. 

     Na místní poměry velmi vysokou výši věna znamenal přínos Ludmily Haškové do 

manželství se sladovníkem Janem Svobodou. Ženich byl, coby sladovník, zcela jistě 

zámožný, přínos nevěsty činil 50 kop stříbrných. Nevěsta sama není při uzavírání smlouvy 

nikým zastupována, při její identifikaci již není použita starší formule, která se obvykle u 

vdov vyskytovala v období I – „někdy manželka“, ale je použito modernější označení. 

Sama nevěsta vystupuje ve smlouvě velmi sebevědomě a prakticky. Jako žena finančně 

zajištěná, jak lze předpokládat podle výše věna, si klade zcela přesné požadavky, což 

svědčí o velmi dobré orientaci v praktickém životě i jistých životních zkušenostech. Oproti 

svému přínosu si, kromě zajištění obživy, vymiňuje připsání na statek tak, aby s ním 

mohla, v případě manželovi smrti, volně disponovat. Je zřejmé, že Hašková v případě 

ovdovění nechtěla být pouze pasivním příjemcem renty, ale plnoprávným vlastníkem, což 

si také prosadila.  

     Zcela mimořádné je věno v hotovosti zanesené ve svatební smlouvě pekaře Václava 

Suchého a Kateřiny, blíže neurčené přídomkem, otcem ani zákonným zástupcem. Věno, 

pokud se dá v této souvislosti použít tento výraz, přináší ženich a to ve výši 4 kop grošů. 

Oproti tomuto obnosu jej manželka upisuje na statek, výše podílu není uvedena. Tento 

případ je zajímavý již tím, že finanční přínos v hotovosti přichází ze strany manžela, ve 

všech ostatních smlouvách je přínos ženicha vyjádřen jinou formou – úpisem na 
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nemovitost, formou odkazu v závěti, či příslibem otce ženicha. Zároveň se jedná o 

nejnižší částku, jaká byla v rámci zkoumaných smluv vyplacena.  

     Při studiu svatebních smluv mě zarazila absence určitého rodového povědomí, tedy že 

smlouva neřeší zajištění majetku ze strany nevěsty výhradně pro její potomky. Zdá se, že 

otcové nevěst považovali za samozřejmé, že v případě, kdy dcera zemře bez potomků, 

její majetek převedený na manžela zůstává v jeho vlastnictví. O možnosti žádat za 

určitých podmínek vyplacené věno zpět jsem se zmínila v části zabývající se smlouvami 

v období I. V celé knize je ojedinělá svatební smlouva zmiňující nároky dětí, v tomto 

případě dětí z předchozího manželství nevěsty. Smlouvu uzavírají truhlář Vít a Anna, 

manželka připisuje manžela do nemovitosti a spolu s ním, stejným dílem i děti 

z předchozího manželství. Počet dětí není uveden, smlouva není stvrzena poručníkem 

dětí, což by mohlo znamenat, že zmíněné děti již dosáhly plnoletosti. Možná proto byly 

schopné vyvinout tlak a obhájit své majetkové nároky vůči novému partnerovi matky.  

 

Období III – 1576-1609 

     V období III zvolna mizí smlouvy kategorie I a významně vzrostl počet smluv kategorie 

III. Celkový počet smluv v tomto období nepatrně poklesl, ale tato změna je tak 

zanedbatelná, že lze konstatovat, že se počet uzavíraných sňatků oproti předchozímu 

období nezměnil.  V kategorii I bylo v tomto období uzavřeno 27 svatebních smluv 

z celkového počtu 187 (14%), v kategorii II bylo sepsáno 63 smluv (34%) a v kategorii III 

se počet svatebních smluv oproti předchozímu období více než zdvojnásobil, bylo 

uzavřeno 97 smluv (52%) – viz.příloha, graf č. 9. 

     Svatební smlouvy se staly složitější úměrně tomu, jak se zvyšovalo jmění měšťanů. 

Nešlo jen o to, že se zvyšovala hodnota jmění, vzrůstala jeho různorodost a 

koncentrovanost. Měšťané se snažili předcházet případným ztrátám rozdělením 

majetkové základny do různých oblastí, nebylo výjimkou, když měšťan vlastnil statek, 

jeden či více domů a vinici případně jiné další nemovitosti. Stejným způsobem mohl být 

poskládán i přínos nevěsty i když zároveň začíná stoupat počet případů, kdy je nevěstino 

věno vyjádřeno velmi jednoduchou a zároveň praktickou formou – penězi. Nadále 

přetrvává pravidlo, že část majetku rodiče, nejčastěji ze strany nevěsty, předávají 

prostřednictvím odkazu, tedy ne celé věno musí nová rodina dostat okamžitě vyplaceno.  



 

     Mnohem častěji se začaly objevovat svatební smlouvy, zejména kategorie III, ve 

kterých je vedle výše nevěstina věna v hotovosti uvedena i výše obvěnění ze strany 

ženicha vyjádřena peněžní částkou. V takových případech se nevěstě připisovala stejná 

hodnota peněz nebo, výjimečně, byla tato hodnota o nějakou částku navýšena. Částka o 

kterou se věno nevěsty navyšovala nebyla pravděpodobně nikdy přesně určena, jednalo 

se o dobrou vůli, vyjednávací zdatnost a finanční možnosti ženicha. Můj poznatek 

v tomto ohledu koresponduje s poznatkem P. Nácovské z kutnohorských knih, protože i 

ve svatebních smlouvách města Kutná Hora se ve velké většině výše obvěnění rovná výši 

věna, výjimečně je věno ženichem lehce navýšeno. Zároveň v žádném případě nedochází 

k situaci, kdy je obvěnění nižší než věno. Ve starší literatuře se objevil názor, že obvěnění 

nevěsty by mělo odpovídat zhruba dvojnásobku věna. Tento předpoklad zřejmě vycházel 

ze zemského zákoníku, městský zákoník tuto situaci neřeší, s ohledem na skladbu věna a 

dalšího ekonomického zabezpečení rodiny to ve sledovaném období ani nebylo nutné, 

neboť i nadále se větší část majetku přesunovala mezi rodinami prostřednictvím věcí 

movitých a nemovitých.  

     Z celkového počtu 187 uzavřených svatebních smluv bylo ve 142 smlouvách (79%) 

uvedena částka peněz v hotovosti jako věno, nebo jeho součást. Ve zbylých 45 případech 

(21%) bylo věno stanoveno jinou formou  – viz.příloha, graf č. 10. Z tohoto počtu se 17 

těchto smluv (12%) řadí mezi smlouvy s věnem do výše 15 kop stříbrných, 82 (58%) se 

řadí do pásma 15-30 kop stříbrných a zbytek, 43 smluv (30%) zaručuje věno v částce 

překračující 30 kop stříbrných – viz.příloha, graf č. 11.    

     Smlouvy sepisované v tomto období jsou mnohem obsáhlejší, tento fakt nemusí být 

nutně dán větším množstvím majetku, zdá se, že institut svatební smlouvy začínal být 

mnohem více využíván jako záruka ochrany, zejména manželky, jejíž možnosti prosadit se 

bez manžela a bez hmotného zajištění byly velmi omezené. Za tímto účelem je například 

uzavřena, velmi jednoduše a jasně, smlouva mezi Václavem „kramářem z Hory“ a Annou, 

která se ve smlouvě zavazuje, že bude „dělat hospodyni“ a za to manžel, opět se objevuje 

obvyklá lhůta, „do roka a do dne“, sepíše závěť ve prospěch Anny a zplozených dětí. Tato 

zmínka je velmi nezvyklá, v porovnání s ostatními svatebními smlouvami zcela ojedinělá, 

což platí pouze v případě, že děti již nebyly na světě, tedy že se nejednalo o legalizaci 

dlouhodobého soužití bez svatby a tímto aktem se manžel k dětem veřejně přihlásil. 

Samotná smlouva je v tomto ohledu formulovaná mnohoznačně, možnost několikaletého 



 

volného svazku se nemusí jevit jako nereálná, protože ženich byl profesí kramář, 

nejednalo se tedy o člena významné a ctihodné rodiny, která byla pod větší sociální 

kontrolou a kde by bylo dlouhodobé soužití bez svatby nemyslitelné.  

     Jako příklad smlouvy novověké, obsáhlé, podrobné a uzavřené se všemi náležitostmi 

může sloužit svatební smlouva Baltazara Foltinera a Alžběty. Každý ze snoubenců uzavíral 

smlouvu prostřednictvím pověřených osob, rodičů. V této smlouvě jednali, alespoň po 

formální stránce, za ženicha i nevěstu oba rodiče, otec i matka. U obou otců bylo 

zdůrazněno, že se jedná o měšťany Nového Města pražského. Pečlivosti věnované 

přípravě svatební smlouvy odpovídala i výše věna, na Novém Městě zcela výjimečná, šlo 

o částku jednoho sta kop stříbrných, kterou přislíbili rodiče nevěsty „do roka a do dne“ 

vyplatit. Nevěsta dále do manželství přinesla blíže nespecifikované množství vybavení, ve 

smlouvě označené jako „vieci“. Na straně druhé přislíbili rodiče ženicha odkázat v závěti 

částku 100 kop stříbrných, která bude připsána Alžbětě pro případ ovdovění. Dále měla 

být Alžběta zapsána jako třetinový vlastník manželova domu. Kromě toho se tchán 

zavazoval přibrat zetě do své živnosti, která bohužel ve smlouvě není zmíněna. Smlouvu 

uzavírají podpisy svědků, o významu smlouvy svědčí jejich vysoká počet, za každou 

smluvní stranu svědčily čtyři osoby.  

     Výše uvedená smlouva je příkladem dokumentu, který svědčí o vyšším právním 

povědomí, což se týká zejména bohatších měšťanů, protože i v tomto období se uzavíraly 

smlouvy způsobem diskutabilním a nejasným. Příkladem může být smlouva mezi 

Martinem Nýslem a Annou. Ze smlouvy je patrné, že ženich byl sladovníkem z města 

Polná, jednalo se pravděpodobně o přistěhovalce, nevěsta Anna byla pozůstalou dcerou 

po „mistrý Burganovoj“. Je matoucí, že se při sepisování smlouvy zastupuje sama, její 

zástupce není uveden, přesto jde jednoznačně o ženu dosud neprovdanou, protože je ve 

smlouvě titulovaná jako „panna Anna“, což vylučuje vdovství. Je zřejmé, že i v tomto 

období mohla za určitých okolností neprovdaná dívka zastupovat své zájmy při úředním 

jednání. Domnívám se, že Annina situace byla dána tím, že po smrti otce, který byl, jak se 

domnívám, sladovnickým mistrem, vedla zděděnou živnost. Že šlo o živnost sladovnickou 

odvozuji podle profese ženicha. Bylo by logické, aby Anna hledala ženicha mezi muži 

stejného řemesla. Sladovnický mistr patřil k bohatším měšťanům, je skutečně překvapivé, 

že nikdo z příbuzných či přátel zemřelého otce nevedl za Annu jednání o svatební 

smlouvě. V každém případě se nejednalo o smlouvu příliš povedenou, vlastní ujednání 



 

spočívalo v příslibu obou smluvních stran, že si navzájem odkážou celý majetek. Smlouva 

není podepsána svědky, na jejich místě je sdělení o vyhotovení několika kopií, které mají 

být uloženy na různých místech. Tato smlouva je skutečně překvapující právě s ohledem 

na předpokládané společenské postavení nevěsty. Důvodem absence zástupce nevěsty i 

svědků může být fakt, že lidé z nejbližšího okolí nevěsty považovali takový sňatek za 

nevhodný a protože mu s ohledem na Anninu zletilost a finanční nezávislost nedokázali 

zabránit, alespoň se od něho distancovali.  

     Posledním příkladem svatební smlouvy uzavřené v tomto období je smlouva mezi 

Janem Kaňkou z Bělé a Anýžkou. Anýžka byla, coby sirotek, zastoupena městským 

úředníkem, výše jejího věna činila 50 kop stříbrných, tedy výše věna opět nadprůměrná. 

Ze strany manžela, jehož jménem jednali rodiče, se jí dostalo příslibu zápisů do všech 

rodinných nemovitostí. Ačkoli se jednalo o bohatou dívku, nelze se ubránit dojmu, že 

mnohem lépe byly ošetřeny zájmy jiné bohaté nevěsty, výše uvedené Alžběty, jejíž zájmy 

hájili rodiče. Svatební smlouva Anýžky s Janem Kaňkou má všechny náležitosti, je 

potvrzena několika svědky, ale majetková část je, kromě přínosu nevěsty, definovaná 

velmi vágně. Oproti Alžbětě nedostává Anýžka za svou hotovost nijaký finanční příslib pro 

případ ovdovění, též termín pro provedení zápisu manželky na nemovitost není stanoven 

a není uvedena výše Anýžčina podílu na předmětných nemovitostech. 

     Porovnáním obou smluv lze nejlépe demonstrovat, jak bylo možno, v rámci jednoho 

právního systému, různým způsobem pojistit majetková práva Podle předchozích 

skutečností je zřejmé, že městem určený opatrovník po formální stránce svou povinnost 

splnil – smlouva měla všechny náležitosti, byla vložena do knih a stvrzena svědky, aby 

nemohla být zpochybněna, ale pokud šlo o co nejvýhodnější zúročení Anýžčina věna je 

zřejmé, že vlastní rodina nevěsty Anny dokázala vyjednat mnohem výhodnější svatební 

smlouvu než tomu bylo ze strany městského úředníků.     

       

 

   

 

 

 

 



 

VII. Vyhodnocení 

 

      Cílem mojí práce bylo prostřednictvím historického pramene, konkrétně Knihy smluv 

svatebních z let 1518-1608 vedené na Novém Městě pražském získat představu o 

právním povědomí měšťanů v uvedeném období a o případných změnách a vývojových 

trendech, které lze prostřednictvím tohoto historického pramene sledovat. Po 

předběžném seznámení se s povahou pramene mi bylo jasné, že na tomto základě není 

možné utvořit celiství obraz středověké městské společnosti, ať už se předmětem zájmu 

stane rodina, vznik a vývoj elit či gender. Odtud se, zdá se, odvíjí jistý nezájem o tento 

druh dokumentu, protože způsob, jakým byl v období na přelomu středověku a 

novověku sepisován není vhodný jako hlavní zdroj poznání v oblasti hmotné kultury. 

Tento obor naopak významně čerpá ze středověkých testamentů, které jsou cenným 

zdrojem poznání každodenní kultury daného období.  

     K obdobnému názoru zřejmě dospěla i autorka badatelského projektu zabývajícího se 

svatebními smlouvami z období 1550-1600 v Kutné Hoře Pavla Nácovská, která ve své 

práci zkoumala jednak aspekt věna a za druhé se snažila zmapovat situaci ovdovělých 

osob, zejména jejich šanci vstoupit do druhého manželství. Zodpovězení druhé otázky se 

ukázalo nad rámec výpovědní hodnoty zkoumaného dokumentu. 

     I v případě Knihy svatebních smluv Nového Města pražského jsou svatební smlouvy 

velmi omezeným zdrojem poznání rodinných a sociálních vztahů. Při jejich zpracovávání 

jsem se musela významným způsobem opřít o znalost dobového rámce a poté dokument 

zpracovat tak, aby z něho bylo možno vytěžit co nejvíce poznatků. Jak jsem uvedla v první 

kapitole mé práce, zpočátku jsem chtěla pomocí svatebních smluv zdokumentovat 

postavení ženy v městské společnosti prostřednictvím jejího postavení v rodině. V tomto 

ohledu jde o pramen nedostatečný. V průběhu studia smluv jsem si uvědomila, že 

svatební smlouvy byly uzavírány výhradně za účelem transferu a ochrany rodinného  

majetku, a v tom spočívá jejich informační přínos. V předmětné knize jsou evidovány 

smlouvy za necelé století, konkrétně za 91 let. Pokud k tomu připočítám fakt, že v tomto 

období doznívá středověk a nastupuje novověk, spolu s tím přihlédnu k historickým 

reáliím Prahy, je zřejmé, že předmětné období bylo zároveň obdobím velkých změn a 

zvratů, ve kterém se utvářel myšlenkový svět novověkého člověka. Jak jsem již dříve 

uvedla, pod pojmem měšťan rozumíme člověka který se nebál riskovat změnit prostředí 



 

s cílem zlepšit své postavení nebo-li uspět. Nové Město pražské mělo mezi svými 

měšťany mnoho lidí víceméně nemajetných, některé čekal společenský vzestup, jiné pád. 

V Praze byly příčiny vzestupu či pádu dány nejen ekonomickou úspěšností, velmi 

významnými činiteli byly politické události, schopnost umět se přidat na „správnou“ 

stranu jak v oblasti městské politiky, tak, zejména později, po r. 1620, v otázkách 

náboženských.  

     Ve svatebních smlouvách se řešily pouze otázky ekonomické. I tam mohl člověk udělat 

chybné rozhodnutí, a tím si přivodit ztrátu. Městské právo sice stanovilo jakýsi rámec 

ochrany zdraví a majetku obyvatel měst, ale naplňování tohoto práva mnohem více 

záleželo na osobní angažovanosti jedince než jak je tomu v současnosti. Proces učení se 

využívat všech možností daných právem musel být obtížný a zdlouhavý. Postupně 

v průběhu sledovaného období došlo k výrazným změnám ve stylu sepisování smluv, od 

formy jednoduchého zápisu do knih se pomalu ale jistě ustupovalo, neujal se způsob 

zajišťování majetkových nároků prostřednictvím kvitancí, naopak běžnou praxí se stal 

příslib věna prostřednictvím testamentu. Touto nenápadnou formou se dcery staly 

oprávněny k dědění vedle bratrů, protože podle dobových představ znamenala výplata 

věna ženichovi veřejnou deklaraci faktu, že jsou majetkové nároky nevěsty vůči její 

původní rodině jednou pro vždy vyřízeny. 

     Odložení výplaty věna až po smrti otce či rodičů svědčí o ekonomické situaci většiny 

měšťanů Nového Města pražského. Zřejmě málokdo z měšťanů měl připravený nemovitý 

či hmotný majetek k okamžité výplatě věna. Bylo pravidlem, že při sňatku nevěsta 

obdržela výbavu, bohužel ani v jedné ze svatebních smluv není „vibavenie“ blíže 

specifikováno, zřejmě existovala všeobecně sdílená představa o tom, co všechno má být 

jeho součástí. Výbava zřejmě patřila mezi samozřejmosti které nebylo třeba specifikovat. 

    Zkoumáním a porovnáváním zákonitostí a obsáhlosti smluv v jednotlivých obdobích 

jsem dostala zcela přesnou představu o procesu vývoje dobového požadavku na svatební 

smlouvy konkrétně a na pečlivost a věcnost právních úkonů všeobecně. Tomuto, 

s trochou nadsázky „vývoji byrokracie“ odpovídá i velmi pozvolná, ale přece jenom 

změna ve způsobu identifikace jednotlivých smluvních stran. Na začátku zkoumané knihy 

převládá středověké pojmenování pomocí přízvisek, domovních štítů i profesí, které se, 

zpočátku ojediněle, na konci knihy mnohem výrazněji, začalo stále častěji měnit do 

podoby novověké, ve které existuje dodnes.  



 

     Překvapujícím zjištěním byl výskyt, byť velmi malého množství, dopisovaných a 

upravovaných smluv, protože případné upravování, či vědomě nepravdivý zápis 

v městské knize patřil k hrdelním zločinům. Jak jsem již naznačila v kapitole VI., nemuselo 

se nutně jednat o snahu pozměnit znění smlouvy, mohlo jít pouze o projev určité 

ledabylosti ve vedení městských knih, čemuž odpovídá časová shoda výskytu těchto 

smluv s obdobím jistých společenských nepokojů.       

     V rámci rozboru knihy jako celku jsem nejprve zjišťovala vzájemný poměr celkového 

počtu smluv rozdělený podle období (I-III). Tento údaj znázorňuje graf č. 1. Na první 

pohled je patrné, že nejméně smluv bylo uzavřeno v období I, zatímco v období II a III se 

počet uzavřených smluv liší o dvě procenta. Na základě rozboru grafu č. 1 lze 

konstatovat, že sňatečnost ve sledovaném období vykazovala v první třetině stoupající 

tendenci, aby se poté ustálila na přibližně stejných hodnotách. 

     Poměr mezi kategoriemi smluv rozdělených podle délky v období 1518-1609 

znázorňuje graf č. 2. Převažujícím typem uzavíraných svatebních smluv byly smlouvy 

kategorie I, tedy smlouvy jednoduché, v rozsahu do 25 řádků. Smlouvy této kategorie 

tvoří 40% ze všech vložených smluv, jejich počet se přibližuje plné polovině. Smlouvy 

kategorie II tvoří 32%, je jich o pětinu méně než smluv jednoduchých. Smlouvy kategorie 

III, obsáhlejší, jejichž rozsah je více než 38 řádků, byly použity v osmadvaceti procentech 

smluvních ujednání. Z grafu č. 2 lze odvodit, že počet svatebních smluv spadajících do 

kategorie I, tedy smluv rozsahem nepřesahujících více než 25 řádků byl ve sledovaném 

období, v letech 1518-1609, nejběžnějším typem svatební smlouvy.  

     Poměr mezi kategoriemi smluv v období I, tedy v letech 1518-1547, znázorňuje graf č. 

3. Zde jsou smlouvy kategorie I dominantním typem, v daném období bylo 76% 

svatebních smluv uzavřeno prostřednictvím smlouvy nepřesahující délku 25 řádků. 

Svatebních smluv kategorie II byla uzavřena necelá pětina (17%) a smlouvy kategorie III 

tvoří 7% z celkového počtu. Podle grafu č. 3 je zřejmé, že smlouvy kategorie III byly 

uzavírány zcela výjimečně, smlouvy kategorie II zřídka a v naprosté většině případů 

převažovaly smlouvy kategorie I. 

     Poměr mezi kategoriemi smluv v období II, tedy v letech 1548-1575, znázorňuje graf č. 

5. V tomto období neexistoval žádný výrazně převažující typ smlouvy, smlouvy kategorie 

I a II se přibližují čtyřiceti procentům, v kategorii III došlo k šestinásobnému nárůstu 



 

počtu uzavřených smluv. Graf č. 5 tedy především dokladuje výrazný nárůst počtu smluv 

přesahující rozsah 38 řádků, smluv kategorie III. 

     Poměr mezi kategoriemi smluv v období III, tedy v letech 1576-1609, znázorňuje graf 

č. 9. Počet smluv kategorie III dosáhl 52%, o více než třetinu méně, 34 %, bylo smluv 

kategorie II. Smlouvy kategorie I tvořily 14% z celkového počtu svatebních smluv 

v daném období. Zásadním údajem grafu č. 9 je dvoutřetinový propad smluv kategorie I a 

nadpoloviční většina smluv kategorie III. 

     S institutem svatební smlouvy se úzce pojí otázka věna. Jak jsem uvedla v předchozích 

kapitolách, určit výši věna je v podstatě nemožné, protože velké množství smluv je 

v tomto ohledu málo konkrétních. Jediný počitatelný ukazatel je právě věno vyplácené v 

hotovosti. Významnou výpovědní hodnotu má i jeho neexistence. Věno vyplácené 

v hotovosti se v období I, až na jednu výjimku, o které jsem psala v kapitole VI, 

nevyskytuje. Z období II jsem získala údaje o větším počtu smluv zmiňujících věno 

v hotovosti, vzájemný poměr smluv s vyjádřenou výší věna v hotovosti a bez ní jsem 

zpracovala do grafu č. 6. V tomto období se věno nebo jeho část vyplácela v hotovosti 

v pětině případů. Podle grafu č. 7, kde je výše vyplaceného věna rozdělena do tří pásem 

na nižší, střední a vysokou, je zřejmé, že více jak polovina případů věna vypláceného 

v hotovosti se pohybovala v rozmezí 15 – 30 kop stříbrných, tedy ve středním pásmu, 

více než čtvrtinu tvořila věna v hodnotě do 15 kop stříbrných a v necelé pětině byla 

hodnota vypláceného věna vyšší než 30 kop stříbrných.  

     Vývoj v otázce věna vypláceného v hotovosti i jeho výše v období 1576-1609 je 

znázorněn na grafech č. 10 a 11. Graf č. 10 ukazuje, jak se výrazně změnil poměr počtu 

smluv s věnem vyplaceným v hotovosti a bez této formy věna. Více než čtyři pětiny 

z celkového počtu uzavřených svatebních smluv obsahují údaj o věnu vyplaceném 

v hotovosti. Oproti předchozímu období se poměr zcela obrátil, v tomto období už 

naprostá většina nevěst přichází do manželství s finanční hotovostí. Graf č. 11 znázorňuje 

rozdělení hotovostního věna s ohledem na jeho výši. Oproti předchozímu období se 

výskyt věna v pásmu nad 30 kop téměř zdvojnásobil, v pásmu středním došlo k lehkému 

posunu směrem vzhůru a počet smluv s hotovostním věnem v tomto pásmu dosáhl 

bezmála tří pětin, v pásmu do 15 kop bylo uzavřeno 12% smluv.  

     Porovnáním údajů z grafů 6, 7, 10 a 11 s grafem č. 8, kde jsou znázorněné údaje 

z Kutné Hory z let 1550-1600 shromážděné P. Nácovskou je zřejmé, že výše hotovostního 



 

věna byla v Kutné Hoře rozmanitější, navíc zde, oproti Novému Městu pražskému, 

existovala vrstva zámožných měšťanů, kteří vypláceli velmi vysoká věna v hotovosti. 

Tento údaj vypovídá o tom, že měšťan Kutné hory disponoval mnohem vyššími 

finančními částkami v hotovosti, než měšťan Nového Města pražského. Nemá však 

jednoznačnou výpovědní hodnotu pro předpoklad, že měšťané Kutné Hory byli celkově 

zámožnější než měšťané Nového Města Pražského. Na základě porovnání výše věna 

v obou městech lze pouze vyslovit hypotézu, že měšťané Kutné Hory měli mnohem větší 

část svého majetku uloženou v hotovosti než měšťané Nového Města pražského. 

     Celkové shrnutí změn preferovaných způsobů svatebních smluv v celém sledovaném 

období obsahuje graf č. 12., který je zpracován ve třech sloupcích, každý z nich se skládá 

ze tří barev a zahrnuje jedno z určených období.  Na tomto grafu je naprosto jasně patrný 

přesun preferencí od jednoduchých zápisů v období I k zápisům podrobnějším a 

složitějším v období II. Zatímco zápisy jednoduché vykazují v celém období tendenci 

sestupnou, smlouvy kategorie III – obsáhlé obdobným způsobem vykazují naopak 

tendenci vzestupnou. Tendencí projevující se u smluv kategorie II je lomená čára, kdy po 

prudkém nárůstu v období II následuje mírný pokles v období III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Shrnutí 

     Předmětem mojí bakalářské práce byl rozbor Knihy smluv svatebních 1518-1609 

Nového Města pražského. Jak se ukázalo, jejich prostřednictvím lze dokladovat vývoj 

právního vědomí v daném období, jako doplňující zdroj mohou být použity i pro oblast 

sociální historie. Za zásadní výsledek rozboru považuji fakt, že vývojové tendence ve 

svatebních smlouvách jasně hovoří o stále stoupající důležitosti psaného dokumentu při 

zajišťování majetkových práv jednotlivce. Dalším nesporně doloženým faktem je 

evidentní změna struktury vypláceného věna, které bylo zpočátku tvořeno výhradně 

inventářem či přípisy do nemovitostí a živností a ve sledovaném období dostávalo stále 

více podobu hotovostní.  
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Poměr jednotlivých časových úseků 
v knize 

       
příloha: 

       
graf č.1  

        
 

       

        

        

        

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

 do 1547 147 28% 

     
1548 až 1575 194 37% 

     
1576 až1609 187 35% 

     
      

     
CELKEM 528 100% 
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Poměr mezi smlouvami kategorie I. až III. 
v celé knize 

 

       
příloha 

       
graf č.2 

 
 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     
I.kategorie 209 40% 

     

II.kategorie 169 32% 

     

III.kategorie 150 28% 

     
      

     
CELKEM 528 100% 

        pozn. 
       

        1. z počtu 531 smluv se nadále pracuje s množstvím 528, protože ze zbylých tří je jedna ze smluv  

   přeškrtnuta bez dalšího vysvětlení, další dvě jsou na nečitelně rozmazaných fóliích 
 

        2. kategorie I. jsou smlouvy jednoduché do 25 řádků, kategorie II. jsou smlouvy složitější do 38 
řádků, 

    kategorie III. jsou smlouvy obsáhlé, více než 38 řádků 
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Výskyt doupravovaných smluv ve třech obdobích 

        
příloha: 

        
graf č. 3 
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Poměr smluv kategorií I. až III. 
v období do roku 1547 

       
příloha: 

       
graf č. 4 
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 II.kategorie 25 17% 

     
III.kategorie 11 7% 

     
      

     
CELKEM 147 100% 
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Poměr smluv kategorií I. až III. 
v období  1548 - 1575 

 

       
příloha 

       
graf č. 5 
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Poměr mezi věnem v hotovosti 
a ostatním zaopatřením 1548 - 1575 

 

       
příloha: 

    

       
graf č. 6 
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Věno v hotovosti 
v období 1548 - 1575 

       
příloha: 

       
graf č. 7 

        

        

        

        

        

        

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

do 15 kop 11 27% 

     
15 - 30 kop 22 55% 

     
nad 30 kop 7 18% 

     
      

     
CELKEM 40 100% 
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Údaje z Kutné Hory podle P. Nácovské 

       
příloha: 

       
graf č. 8 

        

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

výše věna 
počet 
osob   

     

do 10 kop 27 7% 

     

11 - 50 kop 195 54% 

     

51 - 100 kop 103 29% 

     

101 - 500 kop 35 10% 

     

nad 500 kop 1 0% 

     
      

     
CELKEM 361 100% 

        

        

        pozn. 
       Svatební smlouvy jako pramen sociálně-dějinného a historicko-demografického poznání (s. 

51) 
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54%

29%

10%

0%



 

        

        Poměr smluv kategorií I. až III. 
v období  1576 – 1609 

        
příloha: 

        
graf č. 9 

         

         
 

        

         

         

         

          

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

     

  I.kategorie 27 14% 
 

     

 II.kategorie 63 34% 
 

     
III.kategorie 97 52% 

 

     
      

 

     
CELKEM 187 100% 
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Poměr mezi věnem v hotovosti 
a ostatním zaopatřením 1576 – 1609 

       
příloha: 

    

       
graf č. 10 

    

            

            

            

            

            

            

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

věno v 
hotovosti 142 79% 

    

     
ostatní 45 21% 

    

     
      

    

     

smluv celkem 187 100% 
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Věno v hotovosti 

v období 1576 – 1609 

       
příloha: 

       
graf č. 11 

        

        

        

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

do 15 kop 17 12% 

     

15 - 30 kop 82 58% 

     
nad 30 kop 43 30% 

     
      

     
CELKEM 142 100% 
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Závěrečný srovnávací graf 

       
Příloha 

       
graf č.12 

        

  I. kategorie 
II. 

Kategorie II. Kategorie 
    do 1547 111 25 11 
    1548 - 1575 71 81 42 
    1576 - 1609 27 63 97 
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