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Abstrakt  

Diplomová práce pracuje s jedním z nejznámějších pramenů městského kronikářství, které 

vznikaly v Čechách v 16. a na počátku 17. století. Nejplodnějším a literárně nejschopnějším 

autorem Dačického Pamětí byl Mikuláš Dačický z Heslova, velmi kontroverzní postava 

předbělohorské kutnohorské společnosti. Po představení Dačického osobnosti a jeho vlastních 

zkušeností s dobovým soudnictvím se práce stručně zabývá dějinami Kutné Hory ve 

středověku a raném novověku a popisuje městskou správu a typický průběh soudního řízení, 

jak probíhal před městským soudem. Paměti reflektují rozmanitou dobovou kriminalitu – 

diplomová práce sleduje především trestný čin usmrcení (zvláštní pozornost je věnována 

smlouvám o hlavu, ženské kriminalitě či sebevraždám), dále rvačky, souboje, nářek cti a 

hanění, podvody, krádeže a loupeže. 

 

Klíčová slova 

Mikuláš Dačický z Heslova, právo, kriminalita, raný novověk, Kutná Hora, městská kronika 

 

Abstract 

The thesis deals with one of the most famous sources of citychronography that were being 

created in Bohemia in the 16
th

 and early 17
th

 century. The most competent and prolific literary 

author of Dačický’s Paměti was Mikuláš Dačický of Heslov – a very controversial figure of 

the KutnáHora society before the Battle of the White Mountain. Beside introducing Dačický’s 

personality and his own experience with the judiciary of the times, the thesis goes briefly into 

the history of Kutná Hora in the Middle Ages and the Early Modern Times and describes the 

city administration and the typical course of legal proceedings as it went before the municipal 

court. Paměti reflect the diverse crime of the time: the thesis focuses mainly on killing – 

special attention is paid to the agreements on the head (smlouvy o hlavu), female crimes or 

suicides – further affrays, duels, slanders and questioning of somebody’s impeccability, 

frauds, thefts and robberies. 

 

Keywords 

Mikuláš Dačický of Heslov, the law, criminality, early modern period, Kutná Hora, city 

chronicle 
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Úvod: Mikuláš Dačický z Heslova a jeho Paměti 

 

Kutnohorský měšťan Mikuláš Dačický z Heslova, „očitý svědek české renesance“, má dnes 

pověst nenapravitelného bonvivána, zkušeného rváče a šermíře, zdatného pijáka, notorického 

frejíře a neodolatelného svůdníka. Do značné míry je tato představa dílem pozdějších 

beletristických, dramatických, operních či filmových zpracování jeho osobnosti, jelikoţ ţivot 

Mikuláše Dačického byl bohatý na skandální epizody a dobrodruţné zápletky – a co není 

podloţeno v pramenné základně, dá se v těchto ţánrech snadno a „beztrestně“ domyslet. 

Zafixovaná představa o Dačickém má k historické pravdivosti daleko, nicméně přesto 

postihuje některé z jeho typických rysů. Na druhé straně je Mikuláš Dačický znám jako 

ušlechtilý, spravedlivý a česky smýšlející vlastenec, který se nebál nemilosrdně upozorňovat 

na nedokonalé vlastnosti svých současníků a další společenské nepravosti. Jeho dílo je 

nedílnou součástí dějin české literatury, a to především díky veršované skladbě Prostopravda, 

v níţ vyslovil nelítostnou kritiku společnosti, která jej obklopovala, především pak římské 

církve a katolického duchovenstva. Dačického styl je literárními historiky velmi ceněn za 

celkovou slovesnou kultivovanost, vtip, schopnost neotřelé jadrné formulace a stylistickou 

obratnost.
1
 Pro historiky je pak nesmírně přinosným jeho osobitý pohled na široký okruh 

společenského dění nejen v Kutné Hoře, ale v celé zemi a výjimečně i za jejími hranicemi, 

který je obsaţen v jeho ţivotním díle, totiţ v Pamětech.
2
 

 Jak správně připomněl Josef Janáček, Dačického slavné Paměti nejsou zdaleka jen 

jeho.
3
 Svou kronikářskou činností navazoval na své předky – především otce, děda a praděda, 

jiţ všichni patřili k váţeným osobnostem kutnohorského společenského ţivota a zaujímali 

postoje českého reformního měšťanství. Tato rodinná kronika kutnohorských patricijských 

rodin z Práchňan a Dačických z Heslova patří k nejvýznamnějším pramenům k českým 

dějinám 15. aţ první čtvrtiny 17. století.
4
 Aţ do konce osmdesátých let 19. století se nikdo 

                                                           
1
 Jaroslav KOLÁR, Tři glosy o Mikuláši Dačickém, in: Vojtěch Vaněk – Jiří K. Kroupa (edd.), Kutná Hora v 

době baroka, Praha 2005, s. 67–70. 
2
 Prostopravda a Paměti nejsou na sobě nezávislá díla – události zaznamenané v Pamětech jsou často 

doplňovány verši v Prostopravdě. Vlastenectví, satira, moralizující vyjádření a poukazování na společenské 

zlořády jsou společné oběma dílům. 
3
 Josef JANÁČEK, Mikuláš Dačický z Heslova. Očitý svědek české renesance, Dějiny a současnost 13, 1992, č. 

6, s. 24–29. 
4
 Srovnatelným textem můţe být například Kezeliova kronika – Zdeněk KAMPER (ed.), Kronika 

mladoboleslavská od Mistra Jiřího Bydţovského sepsaná, Mladá Boleslav 1935. Více ke kronikám druhé 

poloviny 16. století srov. Marek ĎURČANSKÝ, Kolektivní paměť měst? Narativní prameny městské 

provenience, jejich autoři a vztah k pramenům diplomatické povahy na příkladu středních Čech v první polovině 

17. století, in: Václav Bůţek – Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v 

pramenech (1526–1740) (Opera historica 11), České Budějovice 2006, s. 375–388. 
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nepokusil zpřístupnit ji edičně, ačkoli se v literatuře jiţ objevovaly drobné citace některých 

jejích pasáţí.
5
 Náročného úkolu připravit edici tohoto pramene se znamenitě zhostil historik 

Antonín Rezek.
6
 Jeho dvousvazkové dílo z let 1878–1880 je dodnes ceněno jako velmi 

význačný počin české historiografie.
7
 On to byl, kdo přiznal nejdůleţitější autorský podíl na 

textu kroniky a pravé kronikářské myšlení jejímu předposlednímu písaři, Mikuláši 

Dačickému, pouţil jeho jméno v názvu edice, a tím na dlouhá léta způsobil, ţe se o Pamětech 

hovoří jako o pamětech Mikuláše Dačického z Heslova, i kdyţ se jedná o kolektivní dílo 

úzkými příbuzenskými vazbami spřízněných kronikářů. Rezkova edice zůstává doposud 

nepřekonaná. V roce 1955 dvojice Eduard Petrů – Emil Praţák zpracovala text znovu a 

zpřístupnila jej v neúplné podobě spolu s Prostopravdou, veršovanou satirickou skladbou 

Mikuláše Dačického.
8
 Vedle krácených výborů, jejichţ účelem bylo spíše upozornit na 

literární aspekty kroniky,
9
 pak v roce 1996 vyšel nejnovější výbor z Pamětí, který připravil 

Jiří Mikulec a který opatřil úvodem v té době jiţ zemřelého historika Josefa Janáčka.
10

  

 Mikuláši Dačickému z Heslova soudobá česká i zahraniční historiografie stále dluţí 

monografické dílo, které by zpracovávalo jeho zajímavou osobnost a pestré ţivotní příhody 

komplexně. Pravděpodobně nejobsáhlejší práce věnovaná dějinám celého rodu Dačických z 

Heslova zatím pochází z pera Petra Miloslava Veselského, jehoţ spis z roku 1886 se v roce 

2011 dočkal druhého vydání.
11

 Jiţ o třicet let dříve vyšla biografická práce Ferdinanda 

Břetislava Mikovce.
12

 K dispozici máme několik studií spíše obecného charakteru – kromě jiţ 

zmíněného Josefa Janáčka
13

 se jedná například o práci historičky kutnohorského okresního 

archivu Marie Bisingerové
14

 nebo článek Jaroslava Koláře.
15

 Ze starší české historiografie 

nelze nezmínit řadu seriálu Kutnohorské příspěvky k dějinám vzdělanosti české, jejíţ první 

                                                           
5
 Např. František PALACKÝ (ed.), Výpisy z Pamětí p. Mikuláše Dačického z Heslova, Časopis českého musea 1, 

1827, sv. 4, s. 77–89; 2, 1828, sv. 1, s. 39–52, sv. 2, s. 81–94, sv. 3, s. 25–38; 3, 1829, sv. 2, s. 76–82; K. V. 

SEYDLER, Mikuláš Dačický z Heslova a paměti jeho, Světozor 1868, č. 48, s. 451–452; č. 49, s. 456–457; č. 50, 

s. 464–465; č. 51, s. 472–473; č. 52, s. 480–481; Petr Miloslav VESELSKÝ, Některé poznámky k rodopisu pánů 

Dačických z Heslova a zvláště k ţivotopisu Mikuláše Dačického z Heslova, Světozor 1869, č. 40, s. 327–328; č. 

42, s. 342; č. 44, s. 358–359; č. 45, s. 366–367; č. 46, s. 375; č. 47, s. 378–379. 
6
 Antonín REZEK (ed.), Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, Praha 1878–1880. 

7
 Jiří MIKULEC (ed.), Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti, Praha 1996, s. 11. 

8
 Eduard PETRŮ – Emil PRAŢÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova: Prostopravda – Paměti, Praha 1955. 

9
 Mikuláš DAČICKÝ Z HESLOVA, Paměti, Praha 1940; Emil PRAŢÁK (ed.), Mikuláš Dačický z Heslova. 

Paměti: Výbor, Praha 1975. 
10

 J. MIKULEC (ed.), Mikuláš Dačický. 
11

 Petr Miloslav VESELSKÝ, Pánové Dačičtí z Heslova od jich počátku aţ na naše dny vůbec, jakoţ i Mikuláš 

Dačický z Heslova a jeho literární činnost zvlášť. Rodo- ţivoto- a povahopisné studie, Kutná Hora 1886 (1. 

vydání), 2011 (druhé vydání). 
12

 Ferdinand Břetislav MIKOVEC, Mikuláš Dačický z Heslova a na Kbele, Praha 1854. 
13

 J. JANÁČEK, Mikuláš Dačický z Heslova, s. 24–29. 
14

 Marie BISINGEROVÁ, Mikuláš Dačický z Heslova, Numismatické listy 52, 1997, č. 1, s. 22–26. 
15

 J. KOLÁR, Tři glosy o Mikuláši Dačickém, s. 67–70. 
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číslo spatřilo světlo světa v Kutné Hoře jiţ v roce 1879. Zlatý věk tohoto periodika spadá do 

dvacátých a třicátých let 20. století (vycházelo s přestávkami, ale většinou dvouletně, poslední 

číslo vyšlo roku 1949). Na jeho stránkách publikovali Emanuel Leminger, Jan Fiala, Otakar 

Leminger a další své texty ke kutnohorským dějinám, ale také přímo k osobnosti Mikuláše 

Dačického. 

 

1. Životní osudy Mikuláše Dačického z Heslova 

 

Co tedy o jeho nesporně zajímavém ţivotě víme? Narodil se do patricijské kutnohorské 

rodiny 23. prosince 1555 v domě, který předtím obýval sidonský biskup Filip de Nova villa, 

jenţ v Čechách světil utrakvistické kněze. Pokřtěn byl na Nový rok 1556. Šlo o dobu, ve které 

toto královské horní město ještě hospodářsky prosperovalo – v polovině 16. století stále 

doznívalo pohusitské oţivení těţby stříbra. Jeho otec Ondřej Křivoláček-Dačický z Heslova 

se dokázal z kraječe suken, tedy řadového městského řemeslníka, který přišel do Kutné Hory 

neznámo odkud (Jan Fiala formuloval domněnku o tom, ţe pocházel z moravských Dačic),
16

 

vypracovat na jednu z předních osobností zdejší společnosti. Usnadnily mu to především dva 

velmi výhodné sňatky – poprvé se oţenil roku 1532, tedy jako jedenadvacetiletý, s bohatou 

starší vdovou Annou Křivoláčkovou, jejíţ jméno – jak bývalo tehdy zvykem – přijal i s jejím 

nemalým majetkem.
17

 Tak se do vlastnictví (pozdějších) Dačických dostala tvrz Lorec na 

předměstí Kutné Hory a také dvůr Kbel na Kolínsku. Z tohoto pět let trvajícího manţelství s 

Annou měl Ondřej celkem čtyři děti, z nichţ nejstarší syn – Tobiáš – se stal zakladatelem 

rodiny Dačických, která v Kutné Hoře ţila v následujících staletích. Byl to Tobiášův syn 

Matěj, který po smrti svého nevlastního strýce obstaral jeho pohřeb a také do Pamětí zapsal 

poslední zprávu, totiţ záznam o smrti Mikuláše Dačického z Heslova.  

 Druhý sňatek Ondřeje Křivoláčka-Dačického s taktéţ velmi bohatou Dorotou z 

vlivného rodu Práchňanských v roce 1538 mu umoţnil zanechat dosavadního řemesla a začít 

se věnovat hornímu podnikání. Dorota byla dcerou Mikuláše z Práchňan, významné 

kutnohorské osobnosti, primátora, který v roce 1547 odevzdával všechna privilegia Kutné 

                                                           
16

 I kdyţ ve prospěch této domněnky svědčí jen velmi nepřesvědčivé důkazy, vyvrátit se ji také nepodařilo. Jiří 

MIKULEC (ed.), Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti, Praha 1996, s. 17. Rodová pověst o polském původu 

Dačických z Heslova stejně jako totoţnost Ondřeje Křivoláčka-Dačického s Ondřejem od Zlaté husy není 

zaloţena na pravdě. A. REZEK (ed.), Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, sv. 1, s. XXIX–XXX. Velmi 

pravděpodobně však vzhledem ke svému řemeslu pocházel z městského prostředí. 
17

 Anna měla z prvního manţelství s Martinem Křivoláčkem jiţ tři děti. M. BISINGEROVÁ, Mikuláš Dačický z 

Heslova, s. 24. 
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Hory do rukou Ferdinanda I., ačkoli město zachovalo ve stavovském povstání neutralitu. Byly 

to právě tchánův vliv a kontakty, které Ondřejovi zajistily snadnější přístup k postům v 

městské správě, které později zastával. Brzy se mu podařilo zaujmout v kutnohorském 

veřejném ţivotě velmi důleţité postavení. Svému původnímu řemeslu se, podobně jako jeho 

tchán, přestal věnovat a ukázal se být velmi schopným horním podnikatelem a skutečným 

znalcem hornické problematiky. Jako šepmistr a dozorce k měrám jel v roce 1548 prosit do 

Vídně krále Ferdinanda I., aby Kutné Hoře navrátil některé svobody. V roce 1551 jej pak 

Ferdinand I. pověřil úřadem královského rychtáře, coţ byla velmi nepopulární funkce, jejímţ 

zřízením chtěl panovník po roce 1547 lépe kontrolovat dění v královských městech.
18

  

 Královský rychtář reprezentoval výlučně zájmy panovníka, jeho úkolem byl 

všestranný dohled na ţivot ve městě, především soudního, správního a policejního charakteru. 

Měl zamezit všemu, co by směřovalo proti panovnickým zájmům a pravidelně informovat o 

dění ve městě. Králi byl zavázán výlučnou přísahou, podřízen byl hejtmanovi. V podstatě se 

jednalo o funkci velmi nepřátelskou svobodnému a nezávislému vývoji měst. Ondřej 

Křivoláček-Dačický nebyl ze svého pověření vůbec nadšen, o čemţ se v Pamětech dochovalo 

výmluvné svěděctví.
19

 Podařilo se mu však ještě v témţe roce tohoto úřadu zbavit, a to 

postupem na vyšší post – v té době se totiţ uvolnilo místo horního hofmistra. Do této nové 

funkce byl tedy Ondřej Křivoláček-Dačický jmenován hned poté, co mu byl odebrán úřad 

královského rychtáře. Jako horní hofmistr mimo jiné také předsedal hornímu soudu, ale 

nedlouho poté, v roce 1553, byl na vlastní ţádost hofmistrovství zbaven.  

 Dědictví po meči vymřelého rodu z Práchňan je patrné i v erbu Dačických z Heslova. 

Právo nosit erb a predikát „Dačický z Lorce“ císař Ferdinand I. povolil Ondřeji Křivoláčkovi 

na základě jeho majetku uţ v roce 1564. Také Maxmilián II. mu byl při o rok později se 

konající osobní audienci nakloněn. Avšak aţ o šest let později (11. 6. 1571), pouze dva 

měsíce před svou smrtí, získal Ondřej od císaře znak v současné, pozměněné podobě a 

predikát „Dačický z Heslova“. Tento erb do značné míry navazoval na erb Práchňanských – 

„Štít červené barvy, v němţ u spodku do třetího dílu štítu zeď na příč s třemi stínkami bílé 

                                                           
18

 Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Od počátků státu po 

současnost, Praha 2005, s. 217–218. 
19

 „[...] z nařízení a poručení krále Ferdinanda [...] vloţil jest na mne, Ondřeje Dačického z Heslova, nový, v 

království Českém nebejvalý ouřad, vyhlásiv mne za rychtáře královského k sedání nad šepmistry tu na Horách 

Kutnách, čehoţ jsem ţádostiv nebyl. Pán Bůh rač mi pomocník býti! – Nota. Tento nový královský ouřad po 

bouřce té v království Českém vzniklé proto od krále Ferdinanda nařízen jest, aby města potomně nic víceji 

takového před sebe bráti, jse raditi a puntovati nemohli, a toho aby jim bráněno bylo. Takové hle jho jest na ně 

vstrčeno! [...] A tak klesly jsou těţce svobody království Českého [...] Jeho Milost královská ráčil mne zase 

propustiti z ouřadu rychtářství královského [...] nebo na mne vzloţen jest ouřad hofmistrství horního krále Jeho 

Milosti. E. PETRŮ – E. PRAŢÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova, s. 224. 
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barvy jest, na níţ dvě ruce oděné ve zbroji, jedna ruka po pravé straně po rameno, druhá po 

levé, málo více neţ pesť, střelu nataţenou s šipem ţluté barvy s peřím bílé barvy obloţeným 

zhůru drţící, vynikají; nad štítem helm, na něm fafrnochy čili přikrývadla bílé a červené barvy 

z obú stran potaţené dolů visí. Nad tím nade vším tři péra pštrosová, po stranách červené a 

prostřední bílé barvy se spatřují.“
20

 V této podobě, jen bez helmu a klenotu, erb zdobil i 

Mikuláše Dačického.  

 Prostřednictvím získaného erbu se měšťan v rámci společenské hierarchie posouval na 

vyšší úroveň. Bohatí a stále sebevědomější měšťané, v případě Kutné Hory zvláště díky 

místním stříbrným a měděným dolům, mnohdy svým majetkem předčili niţší šlechtu. 

Nadstandardně majetné rodiny obdařené erbem stály na pomezí mezi urozenými a 

neurozenými. Erb a predikát byly jakýmsi viditelným znamením vzestupu patricijské rodiny, 

který z vůle panovníka mohl pokračovat povýšením do vladyckého nebo rytířského stavu. 

Rytířstvo a vyšší šlechta však brzy začaly protestovat proti nadměrnému nobilitování osob 

pocházejících z měšťanských vrstev, čímţ docházelo k devalvaci titulů. Kromě toho, ţe 

čekatel na vstup mezi privilegované musel disponovat erbem, urozeností, starobylostí rodu a 

mimořádnými vlastnostmi a schopnostmi ve třech předchozích generacích, musel opustit své 

dosavadní řemeslo (přestat jej fakticky vykonávat) a vzdát se měšťanského způsobu ţivota.
21

 

Od roku 1497 si šlechta vymohla větší podíl na nobilitacích, které jiţ nadále neměly být 

výhradním právem panovníka. 

 Erbovní měšťany je tedy moţné charakterizovat jako nešlechtice s erbem, kteří se 

zabývali „nešlechtickou“ činností, tedy řemeslem nebo ţivností. Nešlo o nejniţší šlechtickou 

vrstvu, ale spíše o vyvýšenou vrstvu měšťanskou. Vedle řádně udělených erbů se navíc 

vyskytovaly takzvané erby uzurpované, které si měšťané zcela volně volili a uţívali jej 

společně s přídomkem podle nějakého koupeného statku. Tyto uzurpované erby se nijak 

neevidovaly, ale byly dědičné. Mezi erbovními rody se tak dají rozlišovat rody šlechtické a 

měšťanské; mezi měšťanskými erbovními rody ty, jimţ bylo uděleno panovnické privilegium, 

ty, které si znak uzurpovaly svévolně, dále erbovní strýce
22

 a rody, které byly následně 

povýšeny mezi niţší šlechtu, tedy mezi vladyky a rytíře.
23

 Dačičtí čekali na povýšení do 

                                                           
20

 A. REZEK (ed.), Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, sv. 1, s. XXXIX–XV. 
21

 Michaela HRUBÁ, Erbovní měšťané – „urozená“ vrstva předbělohorských českých měst? (Ţivotní styl 

erbovních rodin na příkladu Mrázů z Milešovky v Litoměřicích), in: Kateřina Jíšová (ed.), V komnatách paláců, v 

ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, Praha 2007, s. 247. 
22

 Roland NOHEL, Kutnohorské erbovní rody, Kutná Hora 1998, s. 8. V případě erbovního strýcovství přibral 

právoplatný drţitel erbu příslušníka jiné rodiny. I tyto úkony však potřebovaly schválení panovníkem.  
23

 K dobové praxi povyšování do šlechtického stavu srov. tamtéţ, s. 6–9.  
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vyššího stavu aţ do sedmdesátých let 18. století. Erbovní klenot – křídla – získal rod v roce 

1773 současně se získáním statutu rytířů. Třetí klenot (lev s mečem) byl k erbu přidán roku 

1814 po povýšení do panského stavu.
24

  

 Nejen první, ale i druhé manţelství Ondřeje Křivoláčka-Dačického bylo velice plodné 

– kromě čtyř dětí s Annou měl ještě patnáct dalších potomků s Dorotou. Bohuţel, dětská 

úmrtnost v první polovině 16. století byla velmi vysoká, takţe z těchto patnácti dětí se 

dospělého věku doţilo pouze pět – synové Jan, Václav II. a Mikuláš a dcery Anna a Justina. 

Mikuláš byl třináctým Dorotiným dítětem a toho jména jiţ třetí – oba jeho starší bratři tohoto 

jména jej nosili jen velmi krátce. Ačkoli Dorota byla po svém otci staroutrakvistického 

vyznání, Ondřej tíhnul k novoutrakvismu ovlivněnému Lutherovou reformací. Proto se můţe 

zdát velmi překvapujícím fakt, ţe poslal svého nejmladšího syna Mikuláše na studia do 

poměrně vzdáleného katolického kláštera v Kladrubech v Západních Čechách. Důvody, které 

jej k tomu vedly, však mohly být velmi prosté – kladrubský opat Josef Wron z Dorndorfu a 

Biskupova byl podle Mikulášova vyjádření s rodinou Dačických sešvagřen. To se však zdá 

být velmi nepravděpodobné (znamenalo by to, ţe Wronovou milenkou a později i ţenou byla 

jedna z Mikulášových sester, a na to se Mikuláš o jeho „freji“ vyjadřuje s příliš výrazným 

despektem). Označení „švagr“ tak mohlo vyjadřovat jen blízký a přátelský vztah, který mezi 

oběma muţi panoval, anebo jiný stupeň příbuzenství. Ondřej Křivoláček-Dačický však musel 

ke kladrubskému opatu chovat velkou důvěru, kdyţ u něj nepřeváţily obavy o tom, ţe 

klášterní prostředí Mikuláše odvede od víry jeho otce. Náboţenská atmosféra poloviny 16. 

století však byla velmi tolerantní, ač ne úplně bezkonfliktní, a podobné konfesní průniky byly 

velmi obvyklé. Na evangelickém Karlově vysokém učení v Praze mohli studovat i katolíci, 

stejně jako jezuité v Klementinu neodmítali vzdělávat i syny z utrakvistických rodin. V 

generacích Mikulášových předků se neobjevovaly ţádné projevy náboţenského fanatismu či 

jiných politických předsudků.
25

 

 Mikuláš Dačický odcestoval do Kladrub v roce 1570 jako patnáctiletý, strávil zde tedy 

pouhý rok. Neodjíţděl zcela nepřipraven, jeho ţivotopisci však o úrovni Dačického vzdělání 

buď pochybují, nebo ji líčí jen velmi mlhavě. Pouze v rovině pravděpodobných spekulací 

zůstává, zda navštěvoval kutnohorskou městskou školu či zda měl svého vlastního preceptora, 

který dohlíţel na jeho vzdělání v raném věku. O jeho počáteční výchovu však mohl také 

osobně dbát otec, i kdyţ je to všech tří moţností nejméně pravděpodobná varianta. V 

                                                           
24

 Rodokmen rodiny Dačických z Heslova do konce 19. století je v: tamtéţ, s. 14–19.  
25

 J. JANÁČEK, Mikuláš Dačický z Heslova, s. 26. 
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hodnocení typu a kvality vzdělání, jehoţ se Mikulášovi dostalo v Kladrubech, se související 

historiografie shoduje na tom, ţe nebylo nijak zvlášť rozsáhlé a hodnotné. Mladý Dačický se 

zde vzdělával v literním umění, získal alespoň základy latiny
26

 a snad také určitý stupeň 

právního vzdělání, i kdyţ nevyvratitelné údaje v pramenech chybí.
27

 Právě onomu 

právnickému vzdělání, i kdyţ moţná jen elementárnímu, bývá připisována schopnost hájit svá 

práva v pozdějších četných soudních procesech, které Mikuláše potkávaly v průběhu jeho 

nadcházejícího bouřlivého ţivota. V postupu soudními instancemi stíhaného Dačického je 

skutečně zřetelně vidět protřelost a prohnanost aţ mazanost ţalovaného. Ať uţ jednal podle 

svého vlastního rozumu, nebo vyuţíval rad svých přátel či jiných kutnohorských právních 

poradců (mezi jeho blízké přátele patřil mimo jiné také Martin Kochan, městský prokurátor), 

kaţdopádně je vidět, ţe se v systému předbělohorského městského soudnictví vyznal velmi 

dobře.  

 Moţnost, ţe se v Kladrubech naučil orientovat v právních normách, však nemá ţádnou 

oporu v pramenech. Jedinou informací, ze které lze něco takového vyvodit, je Dačického 

vlastnoruční zápis v Pamětech, vztahující se k úmrtí opata Wrona. Mikuláš jej hodnotí takto: 

„Byl dobrý hospodář, oeconomus a jurista soudný, veda sobě podobněji světsky neţli 

duchovně.“
28

 Mohl tedy svému svěřenci pomoci proniknout do zákonitostí systému 

předbělohorského soudnictví, ale také nemusel. Kladrubský opat Wron (také Vron, Vronius) 

byl polského původu a na katolického hodnostáře ţil velmi promiskuitním ţivotem. Známá je 

jeho příchylnost k vínu a ţenám, která se jeho dalšímu setrvávání ve funkci nakonec stala 

osudnou. V klášteře s ním totiţ tajně ţila jeho milenka – hospodyně Anna, s níţ měl několik 

dětí. I kdyţ mu tento dvojí ţivot dlouho procházel, jeho nadřízeným přeci jenom postupně 

došla trpělivost a shovívavost. K dvojímu ţivotu se nakonec veřejně přiznal, uznal své děti 

jako legitimní potomky a z Anny se stala jeho zákonitá manţelka. Načeţ byl úřadu zbaven a i 

s manţelkou a dětmi doţil v ţenském benediktinském klášteře sv. Ducha na Starém Městě 

praţském. Zde také v roce 1589 zemřel a byl pochován. 

 Mikuláš opustil Kladruby v roce 1571, kdyţ na lorecké tvrzi zemřel jeho otec 

Ondřej.
29

 Vrátil se do Kutné Hory jako šestnáctiletý mladý muţ se šlechtickým predikátem a 

                                                           
26

 „Byl jsem v klášteře kladrubském u kněze Josefa Wrona z Dorndorfu, pana opata téhoţ kláštera, a nechal jsem 

tam Mikuláše, syna mého, aby se latině učil.“ A. REZEK (ed.), Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, sv. 1, s. 

348. 
27

 M. BISINGEROVÁ, Mikuláš Dačický z Heslova, s. 24. 
28

 E. PETRŮ – E. PRAŢÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova, s. 258. 
29

 Přehled jeho movitého i nemovitého majetku: A. REZEK (ed.), Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, sv. 1, 

s. XXXIII–XXXIV. 
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právem na dědický podíl, který do jeho zletilosti spravovali poručníci. V té době ještě ţili oba 

jeho bratři. Václav obýval tvrz Lorec, kde zřídil nový pivovar – u něj také Mikuláš bydlel. 

Nicméně v roce 1575 Václav zemřel, aniţ zanechal muţské potomky. Lorecká tvrz byla o 

deset let později prodána Kateřině ze Smiřic, manţelce Lukáše ze Ţerotína. V rozmezí let 

1576–1577 Mikuláš Dačický ještě jednou – a naposled – zavítal do kladrubského kláštera. O 

důvodech můţeme jen spekulovat. V úvahu připadá jeho osobní zájem na dalším vzdělávání, 

ale velmi pravděpodobná je také snaha druhého bratra Jana
30

 o jeho „nápravu“, o kterou se 

měl přičinit opat Wron, který jej do Kladrub osobně pozval. Po svém návratu přebýval 

Mikuláš u bratra Jana v jednom z měšťanských domů v Kutné Hoře. I Jan však zemřel 

poměrně brzy, a navíc za velmi nešťastných okolností – právě v roce 1582, kdy byl Mikuláš 

uvězněn z důvodu potyčky s Felixem Šťastným Novohradským z Kolovrat, která pro druhého 

jmenovaného končila fatálně, tedy smrtí, suţoval Kutnou Horu mor. Během jediného týdne 

zemřel nejen Jan, ale i celá jeho rodina – manţelka Kateřina a pět malých dětí.
31

 Z druhého 

manţelství Ondřeje Křivoláčka-Dačického byl tedy Mikuláš posledním přeţivším synem.  

 S dosaţením plnoletosti se ujal svých dědických podílů, ke kterým později přibyly i 

podíly po zemřelých bratrech. K cestování patrně neměl nijak přátelský vztah – kromě 

občasných návštěv svých přátel a známých na zámcích a tvrzích v okolí Kutné Hory se kvůli 

obstarávání svých záleţitostí výjimečně podíval také do Prahy. Zahraničí jej nelákalo – 

jedinou cestou do cizích zemí, o které bezpečně víme, ţe ji uskutečnil, je proslulé taţení na 

Turky, o němţ ještě bude řeč. Později byl téţ oficiálně přijat za kutnohorského souseda 

(1579), tedy plnoprávného, usedlého obyvatele. Ve druhé polovině 16. století byly k získání 

řádného přijetí do obce zapotřebí vedle dalších podmínek (narození z řádného manţelství, 

zachovalost cti, délka pobytu ve městě, zaplacení „příjemného“ poplatku) plnoletost a 

vlastnictví domu, proto pro sebe Mikuláš zakoupil chotusický dům, který ale o dva roky 

později prodal, aniţ ho celý splatil.
32

 Jeho dědictví bylo tak rozsáhlé, ţe v podstatě celý svůj 

zbývající ţivot ţil jen z hotovosti. Do důlního podnikání se později sice zapojil, ale nijak 

výrazně.  

                                                           
30

 Jan sice v době Mikulášových eskapád ţil poklidným, řádným měšťanským a manţelským ţivotem, v dobách 

svého mládí však byl tento pozdější šepmistr a primátor také velmi zdatným rváčem. Jeho otec ho poslal do 

Jihlavy naučit se německému jazyku. Tamtéţ, s. XXXXI. 
31

 E. PETRŮ – E. PRAŢÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova, s. 428. 
32

 M. BISINGEROVÁ, Mikuláš Dačický z Heslova, s. 25. 
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1.1 Kutnohorský bouřlivák 

 

Doba jeho dospělého mládí, tedy zejména desetiletí po otcově smrti, je prostoupena a 

„ozdobena“ mnohými výtrţnostmi, rušením klidu, neshody se sousedy a bujarými pijatikami. 

Následné stíţnosti pohoršených, uraţených či jinak dotčených sousedů na sebe nenechaly 

dlouho čekat. Leitmotivem jeho eskapád byla neúcta k měšťanským privilegiím a k 

emancipaci měšťanstva, patrně vyplývající z pocitu vlastní nadřazenosti, ke kterému jej jistě 

přivedl i jen poměrně nedávno a bez jeho vlastního přičinění nabytý erb a urozenost. V roce 

1580 byl v souboji s Václavem Voděradským z Hrušova a Mirkem a Oldřichem Mirkovými 

ze Solopisk zraněn na pravé tváři. Tato jizva (včetně šrámu na čele) je velmi dobře viditelná 

na obou exemplářích jeho portrétu. Další doloţené souboje proběhly s Václavem Hutníkovic, 

svádu Dačický vyvolal i s Benjaminem Kutovcem z Aurazu. Ve druhém jmenovaném případě 

se dostal do konfliktu s veřejnou funkcí – do sporu s Kutovcem totiţ přímo na místě zasáhl 

rychtář Jan Vodňanský, jehoţ Mikuláš zranil na ruce a pobízel všechny okolostojící, aby se s 

ním pustili do rvačky. Jako třicetiletý po návratu z pitky domů střílel z oken, coţ jeho sousedy 

přirozeně velmi pobouřilo. Dalším svým kouskem popálil svící kolem jedoucího ševce, 

spícího v koňském sedle. Způsobil mu popáleniny na krku a ramenou.  

 Zejména kvůli extempore proti rychtáři se ocitl ve vězení pro výtrţnictví, pro něţ 

kutnohorští konšelé sepsali stíţnost na jeho chování k Rudolfu II. Ke stíţnosti přiloţili jako 

důkaz o nepřístojném chování svého souseda pověstný nemravný a „sodomský“ prsten, který 

si Mikuláš dal zhotovit u místního zlatníka.
33

 Výtečník se nedal zastrašit a sepsal pro Rudolfa 

II. také stíţnost, a to na podjatost a zaujatost šepmistrů. Z této šlamastyky vyvázl příštího 

roku, 1588, na kauci ve výši 5000 kop gr. Roku 1594, jiţ jako ţenatý, se dvakrát porval (s 

Janem Šultysem, při tom mu Šultysovi přátelé ochromili ruku), dalších nepřístojností se 

dopustil v odváţném a nevázaném chování k ţenám a v hospodské společnosti, za coţ byl 

rychtářem napomenut v roce 1599. Iniciátorem zahájení soudního řízení byl v roce 1591, kdy 

podal ţalobu proti Sikmundu Zygelovi z Chocenic o vlastnictví domu U Slunce. Také proti 

Janu Šultysovi z Felsdorfu, původně učiteli na vysokokostelské škole, poté primátorovi Kutné 

Hory a členu direktoria českých stavů, který byl jedním z popravených na Staroměstském 

                                                           
33

 „[…] prsten hanebným a sodomským dílem na zhoršení dobrých lidí, obzvláště panen a ţen, jest sobě udělati 

rozkázal s nádobkou ţenskou vespod.“ A. REZEK (ed.), Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, sv. 1, s. 

XXXXVII. 
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náměstí 21. června 1621, podal ţalobu pro utrhání na cti.
34

 Ve svých Pamětech však o sobě 

samém hovoří jen velmi málo – co se týče jeho rodiny, omezuje se na oznámení o úmrtích či 

sňatcích.  

 Ojedinělou osobní událostí, která si podle jeho názoru zaslouţila být do Pamětí také 

zahrnuta, byl jiţ zmíněný a jinak velmi známý konflikt s Felixem Šťastným Novohradským z 

Kolovrat (sídlil na nedalekých Červených Janovicích) v roce 1582, tedy v roce, kdy 

Mikulášovi bylo dvacet sedm let. Nechme promluvit přímo hlavního aktéra sporu: „Ve čtvrtek 

po sv. Marku p. Šťastný Novohradsky z Kolovrat, jevše skrze Horu Kutnou nestřízlivý, 

zastavil se v domě, jenţ slove u Svobodů, u samé Kouřimské brány, kdeţ jsem já s p. 

Vácslavem Hrabaní a Matějem Salavou byl. A jsouce spolu asi do čtyr hodin na noc, tu tejţ p. 

Šťastný, vzavše sobě příčinu, ţe jsem před ním klobouku nesňal, na mne zbraně své dobyl a 

sekal a i zranil, takţe jsem se dále brániti musil; i zabit jest tu mimo mou vůli. – Skrze tu 

nenadálou příhodu jsem velikých, dlouho trvajících soudův, těţkostí, vězení, outrat pokusiti a 

vytrpěti a na větším díle o statek svůj přijíti musil; nebo mi se do vysokého rodu dostalo.“
35

 

Mikuláš celkem nepřekvapuje tím, ţe celou událost podává jako záleţitost, ke které byl 

vyprovokován a kterou nezavinil. Vystupuje v pozici obránce, jenţ byl donucen bránit 

nejprve vlastní čest (opilý Novohradský jej prý nutil, aby přede všemi smekl klobouk a vzdal 

mu úctu), potom i ţivot (Novohradský jej v souboji zranil). Útočníka dle svých slov nechtěl 

ani zranit, tím spíše ne zabít. Incident se odehrál v domě U Svobodů nedaleko Kouřimské 

brány, kde se nacházela vyhlášená hospoda, kterou Mikuláš Dačický často navštěvoval. 

Naposled zdůrazňuje, jak velké nepříjemnosti – dlouho trvající soudy – mu tato nešťastná 

příhoda přinesla, a děkuje Bohu za ochranu a pomoc, díky které pro něj vše skončilo relativně 

šťastně. 

 Vytvořit si představu o míře Mikulášova zavinění je dnes moţné jen velice těţko. 

Svědkové tvrdili, ţe Mikuláš zasadil smrtelnou ránu aţ poté, co přihlíţející oba soky od sebe 

odtrhli. Proti tomu Mikuláš kontroval tím, ţe celou při vyvolal Novohradský svým 

povýšeným chováním a ţe byl (Mikuláš) nucen se bránit poté, co byl zraněn do hlavy. Z 

psychologického hlediska bezprostředně po Kolovratově smrti vůbec nezáleţelo na tom, kdo 

šarvátku vyvolal a jaký podíl mohl mít na jejím průběhu poškozený, tedy zabitý. „Pravda“ 

byla na straně nenávratně zmařeného ţivota Felixe Šťastného Novohradského z Kolovrat, 

                                                           
34

 Mikuláš Dačický tohoto muţe s nešťastným osudem neměl v lásce pro jeho bezostyšný společenský vzestup a 

německý přídomek, ačkoli tento jazyk Šultys vůbec neovládal. Kutnohorský primátor byl katem Mydlářem sťat 

a jeho hlava visela na kutnohorské Kolínské bráně aţ do roku 1724. 
35

 Tamtéţ, s. XXXXVI. 
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který navíc zaujímal vyšší společenské postavení, neţ Mikuláš Dačický. Dobové právo však 

bralo zřetel právě na příčinu bitky. Vyvolal-li ji poškozený a druhý zúčastněný se bránil, 

umoţňoval jej institut tzv. počátku (nutné obrany) zbavit odpovědnosti. Totoţnost pachatele 

byla naprosto zřejmá a zajistit jej vězením se podařilo také bez větších obtíţí – přítomné 

osoby viníka ihned odvedly k rychtáři. Původní středověká norma, vyţadující za prolitou krev 

analogický trest, tedy smrt viníka, však v 16. století jiţ nebyla tak nemilosrdná. Právní systém 

umoţňoval pachateli poměrně široký prostor k vyjednávání s pozůstalými, kteří jiţ nemuseli 

trvat na potrestání na ţivotě, ale mohli se spokojit s peněţní náhradou škody.  

 Jak se situace vyvíjela dále?
36

 Mikuláš byl tedy prakticky okamţitě uvězněn v městské 

šatlavě (setrval zde aţ do roku 1584, kdy se mu podařilo zajistit si rukojmí). Pod tímto 

pojmem si nelze představovat ponurou kobku s řetězy, mučícími nástroji, agresivními dozorci 

a stravováním ve sloţení chleba – voda. Vězeň neztratil kontakt s okolím, chodili jej 

navštěvovat přátelé a nezřídka se zde s plnými korbely vína zdrţovali do časných ranních 

hodin.
37

 Podplacené stráţe byly ochotny dodávat do cely vlastně cokoliv, co si vězeň přál. 

 Pozůstalá vdova po Novohradském z Kolovrat, paní Apolena (rozená Bítovská z 

Lichtenburka, Felixovou manţelkou byla necelý rok) podala ţalobu ke komornímu soudu do 

Prahy (k Mikulášovu štěstí proti němu nevznikla koalice vlivných Kolovratových 

příbuzných). Soudnictví v předbělohorských Čechách stále fungovalo na principu personality 

práva. Jednotlivec si tedy, obrazně řečeno, nesl s sebou právo té stavovské skupiny a 

společenské vrstvy, jejichţ byl příslušníkem.
38

 Mikuláš chtěl a také potřeboval, aby byl případ 

                                                           
36

 Proces podrobně popsal Jaromír Čelakovský ve svém rozsáhlém článku v časopise Právník v r. 1871. Jaromír 

ČELAKOVSKÝ, Ze starých památek soudních, Právník 10, 1871, s. 338–341, 407–412, 446–451, 477–481, 

520–527, 557–565. 
37

 Na nepatřičné a „svérázné“ Mikulášovo počínání v cele si stěţovala ţalobkyně, paní Apolena. Na základě této 

stíţnosti byl nadále Mikuláš drţen v poutech. Tato praxe měla oporu ve třetím artikulu třicáté kapitoly 

kodifikace M. Brikcího z Licka. „Při rukojemství pro vraţdu nemá ţalobník býti puzen, aby na tom dosti měl, ţe 

obţalovaný má za padesát kop grošuov; nébrţ, prosí-li ţalobník ujištění většího, obţalovaný má v ručních 

pautech a v ţelezích chován a vězín býti.“ Josef JIREČEK – Hermenegild JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka 

Práva městská, Praha 1880, s. 154.  
38

 Mezi jednotlivými stavovskými skupinami samozřejmě vznikaly četné spory a konflikty, v nichţ se muselo 

řešit, ke které soudní instanci řešení sporu náleţí. Základním dokumentem k řešení těchto sporných otázek byla 

Svatováclavská smlouva (1517), která v některých případech umoţňovala, aby šlechtic příslušel pod jurisdikci 

městského soudu. Karel MALÝ a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 2010, s. 

80, 103. Ke vztahům městského a šlechtického práva také srov. TÝŢ, K některým obecným otázkám trestního 

práva městského v 16. století v Čechách, in: Karel Malý (ed.), Městské právo v 16.–18. století v Evropě, Praha 

1982, s. 303–312; šlechtě, která se na různých pozicích ocitla před novoměstským soudem, se věnoval také 

Ondřej HLADÍK, Kriminalita v rudolfínské Praze. Zločin a právo na Novém Městě praţském v letech 1585–

1593, Červený Kostelec 2011, s. 79–92. Mikuláš z Práchňan zaznamenal v Pamětech také slavný a známý případ 

z roku 1506, jehoţ hlavními aktéry byli bratři Jan a Jiří z Kopidlna. Jan se při výročním trhu v Praze pohádal se 

zemanem Janem Cukrem z Tamfeldu, kterého nakonec zabil, i kdyţ se během trhů měl zachovávat mír a klid. 

Praţští konšelé vraha velmi rychle odsoudili a nechali popravit. Bratr Jiří pak pojal pomstu praţským městům po 

svém – spolu s přáteli a příznivci zapaloval domy a dvory měšťanů, přepadal kupce putující na praţské trhy, 
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projednáván u městského soudu v Kutné Hoře, kde měl mnohem jistější pozici a především 

důleţité konktakty. Velmi správně tušil, ţe byl-li k němu nějaký soud shovívavý, tak komorní 

soud to nebude. V Praze by mu chyběli přátelé ochotní přispět radou i jinou pomocí. Snaha 

vyhnout se tomuto soudu je patrná také ze způsobu, jakým se Dačický podepsal pod svou 

suplikaci o přesunutí pře do Kutné Hory: „M. Dačický v těţkém vězení“.
39

 Za prvé zdůraznil, 

ţe trpí ve vězení a apeloval tak na soucit úředníků. Za druhé neuţil svého titulu, na který byl 

jinak velmi hrdý, čímţ chtěl jednoznačně připomenout svoji příslušnost k městskému stavu a 

městskému právu. Za Mikuláše se v tuto chvíli postavil i jeho tehdy ještě ţivý bratr Jan, 

uţívaje ve prospěch bratrovy věci právní argumentaci, která pro úředníky měla jistě váhu, 

protoţe povolili zahájení pře v Kutné Hoře. Mohla se tak naplnit zásada, ţe měšťan má být 

souzen jen svými konšely,
40

 tedy zásada plynoucí také z tehdy stále ještě čerstvě schváleného 

a panovníkem Rudolfem II. sankcionovaného zákoníku městského práva Pavla Kristiána 

z Koldína.  

 V celém procesu Mikuláš prozíravě zvolil vyčkávací a zdrţovací taktiku – čím více se 

na událost zapomene, čím méně bude aktuální, tím lépe. Do jaké míry vyuţíval právních rad 

profesionálů, není známo, určitou schopnost orientace v právních normách mu také 

nemůţeme upřít, jisté však je, ţe zvolená strategie se ukázala být velmi šťastnou. Paní 

Apolena si pro své zastupování zvolila zmocněnce, pana Albrechta Zruckého z Chřenovic a 

Jana Voletnického z Brandejsa, coţ bylo velmi častým zvykem, zvlášť byla-li ţalobcem ţena. 

I proti tomu se však Dačický ohradil a další řízení se odehrávalo ve znamení vzájemných 

podání a odpovědí, ve kterých si obě strany vzájemně vyčítali zdrţování pře.  

 Vyskytla se však i jiná, objektivní překáţka, kvůli které byla odloţena všechna řízení 

u kutnohorského městského soudu – byl jí mor. Proto musela být také zajištěna svědectví 

(především Matěje Salavy z Lípy) pro případ, ţe by dotyčné osoby byly postiţeny touto 

nemocí fatálně. Mikuláš opět vyuţil příleţitosti k podání stíţnosti proti zapsání svědectví 

Matěje Salavy, čímţ se věc nadále zdrţovala. Paní Apoleně Kolovratové se toto protahování 

                                                                                                                                                                                     
zabavoval jim zboţí a narušoval tak praţské zásobování. Měšťané nakonec museli Jiřímu z Kopidlna poskytnout 

zadostiučinění. Mikuláš z Práchňan se k tomu vyjádřil takto: „Jan Kopidlanský sťat jest v Starém Městě 

praţském velmi kvapně, nebyv drţán u vězení ani dvou hodin […] Jiřík, bratr jeho, mstil dlouhý čas, čině mnohé 

škody Praţanům po cestách a silnicích mečem a ohněm, takţe jse s ním Praţané smluviti museli.“ E. PETRŮ – 

E. PRAŢÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova, s. 166–167.  
39

 J. ČELAKOVSKÝ, Ze starých památek soudních, s. 340. 
40

 Pavel Kristián z Koldína se stran této záleţitosti vyjádřil takto: „Vraţedlník, z hlavy na svém právě souzen 

buď […]: ,Kdoţ by koli člověka zabil, ten vraţedlník z toho mordu aneb z hlavy na svém právě anebo soudu, 

k kterémuţ přísluší a příleţí, a ne jinám, totiţto, zemanín na zemském, man na manském, měštěnín na městském 

právě, naříkán a viněn býti má.‘“ Karel MALÝ a kol. (edd.), Práva městská království českého: edice 

s komentářem, Praha 2013, s. 288. Toto pravidlo plyne i z článku A. XLIV: „Actor forum rei sequatur: […] 

Měšťané pak před právo a soudy své městské“. Tamtéţ, s. 80. 
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samozřejmě nemohlo zamlouvat a také v tomto směru podnikla rozhodné kroky. Podala 

stíţnost k apelačnímu soudu, ţádala, aby bylo kutnohorskému soudu nařízeno řádné 

projednání, a ze strany odvolacího orgánu se jí dostalo kladného vyřízení. Věc se totiţ zatím 

měla tak, ţe se Mikulášovi dařilo vše oddalovat, dokonce ani na ţalobu ještě řádně 

neodpověděl. Bránil se tím, ţe Apolena Kolovratová nemá poručníka, ačkoli by jej podle 

práva měla mít, a ţe jej ţaluje jen za svoji osobu, i kdyţ by do řízení měla být přibrána i 

pozůstalá dcera po Novohradském z Kolovrat jako společnice.
41

 Ţalobkyně se proti tomu 

ostře ohradila, poukazujíc na bezostyšnou „mordýřovu“ troufalost, a všechny jeho 

protiargumenty snadno vyvrátila.  

Mikuláš se tedy odpovědi na ţalobu neměl jak vyhnout, vyţádal si tedy alespoň 

dostatečný čas na rozmyšlení odpovědi. Opět napadl hodnověrnost a nepodjatost svědectví 

Matěje Salavy z Lípy, který prý byl jeho úhlavním nepřítelem, vyhroţoval mu zabitím 

rapírem a osobně jej hned po činu dopravil k rychtáři. Soud neshledal jeho důvody 

dostatečnými a Salavovo svědectví uznal, proti čemuţ se Dačický opět odvolal k apelačnímu 

soudu. Příznivého vyřízení nedosáhl, ale alespoň se celá věc zase zdrţela. Paní Apolena však 

stíţností na neustálé Mikulášovo zdrţování a „zbytečné mluvení“ docílila pokuty 10 kop gr. č.   

 V hlavním líčení pře ţaloba dokazovala, ţe šlo o mord proto, ţe Mikuláš Dačický 

podle svědků probodl Novohradského z Kolovrat zákeřně aţ poté, co je přítomní (právě Matěj 

Salava a Jan Špetlar) od sebe odtrhli. Jako přitěţující okolnost byl připomenut fakt, ţe 

ţalovaný se všemoţně snaţil zdrţovat a oddalovat vynesení rozsudku. Jak uţ bylo jednou 

zmíněno, Mikuláš se bránil obviněním Novohradského z vyvolání svády a ze zpupného 

chování vůči němu, který je sice niţšího postavení, ale poctivého a zachovalého rodu 

Dačických z Heslova. Tím chtěl dosáhnout toho, aby soud posoudil jeho jednání jako nutnou 

obranu.  

Institut nutné obrany, jinak zvaný také „počátek“
42

 se do právního řádu rozšířil právě 

přes trestný čin vraţdy.
43

 Koldín o něm hovoří takto (N. XLVIII): „Kdoţ počátkem svády 

                                                           
41

 J. ČELAKOVSKÝ, Ze starých památek soudních, s. 410. Oporu pro tento argument nalezl Mikuláš Dačický či 

jeho právní poradci v článku N. LVII Koldínových Práv. Zde se praví, ţe obţalobu z vraţdy můţe vznést 

pokrevní příbuzní a manţelka zabitého. Ovšem v případě, ţe zabitý měl nějaké děti, mají na straně ţalobců stát i 

pozůstalé děti. K. MALÝ a kol. (edd.), Práva městská království českého, s. 292–293. Jednalo se o mnohem 

starší zásadu – i Brikcí z Licka zakomponoval do svého právnického díla artikul o přednosti dětí před 

manţelkou, pokud šlo o ţalobu z vraţdy otce a manţela. Důvod byl aţ úsměvně logický a praktický: „nebo ţena 

muoţe mieti jiného muţe, ale děti nebudau jiného otce mieti.“ J. JIREČEK – H. JIREČEK (edd.), M. Brikcího z 

Licka Práva městská, s. 45.  
42

 K počátku srov. Rudolf RAUSCHER, Usmrcení člověka v českém právu zemském, Bratislava 1927, s. 25–27. 

V zemském právu stačilo, aby usmrcený dal obţalovanému políček, lál mu nebo do něj strkal. Počátek 
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skutkem bývá, jiţ ten ne za chránícího se, ale uráţejícího u práva se pokládá. Nebo ten svádu 

začíná, kdoţ příčinu k svádě dává. […] A tak ten toliko bývá chranitelem ţivota svého, kdoţ 

jinák, nemoha prázden býti násilníka svého, jej by zranil anebo zabil. […] K počátku zajisté 

jedné kaţdé věci i k jednomu kaţdému skutku soudcové prohlídají, a jakţ obyčejné přísloví 

jest, počátek soudí.“
44

 Novohradský měl Dačického zranit na čele, coţ Mikulášovi dosvědčilo 

několik svědků. Podobnou normou je článek N. XVI, který vyjadřuje právo kaţdého, kdo je 

podroben nějakému násilí (násilnému a bezprávnému skutku), se mu účinně bránit. Útočník 

z takového konfliktu, bude-li zabit, nese za svou smrt odpovědnost sám. „Nebo práva toho 

jednomu kaţdému propůjčují, aby moci mocí svou, násilímu [!] násilím svým odpírati 

mohl.“
45

 K tomu, aby byl výpad uznán jako počátek, však nestačily jen slovní uráţky – aţ 

tasení zbraně, nebo jen poloviční vytaţení zbraně z pochvy opravňovalo napadeného 

k pomstě.  

 Dokladem a ukázkou toho, jak „počátek“ vypadal v praxi, můţe být případ, který 

Mikuláš Dačický zapsal k roku 1594. Tehdy se u Čáslavi pohádali Martin Měnický a N. 

Pátek. Existoval mezi nimi poměrně blízký příbuzenský vztah – byli totiţ švagry. Příčinou 

jejich hádky byla pastva dobytka. Měnický byl obţalován a, řečeno dobovou terminologií, 

„jest na naň soudem nastupováno,“ avšak právě institut „počátku“ jej z pro něj nepříjemné 

situace dostal. Dokázal, ţe zabitý Pátek mu vyhroţoval a tím dal příčinu ke sporu a konfliktu, 

který měl pro něj tak fatální důsledky. Měnický byl obţaloby zproštěn.
46

 Stejně tak vraţda N. 

Suchomaského ze Svárova v roce 1622 dopadla pro pachatele, Belvice Kašparova, příznivě. 

Svadili se v Praze, při hře, a Belvicovi se v soudním řízení podařilo prokázat, ţe Suchomeský 

byl iniciátorem hádky (dal „zoumyslnou příčinu“). Byl proto zbaven obvinění.
47

   

 Dačického argumentace vycházela také z článku N. XLIV Koldínových Práv 

městských. Zde stojí, ţe „Na ty, kteříţ by, svému násilí hájíce se a bráníce sebe, toho aneb ty, 

od kterýchţ by se jim ublíţení dálo, zabili, pokuta vraţdy, tak jakţ prvé poloţeno jest, se 

nevztahuje. Protoţe jednomu kaţdému toho se dopouští, aby se svému násilí hájiti a moci 

násilné svou také mocí odepříti mohl.“
48

 Byl-li by tedy Mikuláš napaden, bránil by svůj ţivot 

                                                                                                                                                                                     
neopomněl zmínit ani Brikcí z Licka – „Kdo počíná svádu, počten bývá za uráţejícího, a nebude dopuštěn, jako 

by mu se moc stala.“ J. JIREČEK – H. JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská, s. 185. 
43

 Více k vývoji nutné obrany a její podobě v raně novověkém českém právu srov. Karel MALÝ, Trestní právo 

v Čechách v 15.–16. století, Praha 1979, s. 183–186.  
44

 K. MALÝ a kol. (edd.), Práva městská království českého, s. 290–291. 
45

 Tamtéţ, s. 283. 
46

 E. PETRŮ – E. PRAŢÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova, s. 406. 
47

 Tamtéţ, s. 414–415. 
48

 K. MALÝ a kol. (edd.), Práva městská království českého, s. 290.  
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a zdraví a při tom Novohradského zabil, nemohl by být uznán vinným z trestného činu 

vraţdy. Pavel Kristián z Koldína však pruţně reagoval na dobovou situaci a v tomto případě i 

klasický průběh soubojů, proto přidal k tomuto článku ještě druhý odstavec v následujícím 

znění: „Však tomuto tak a potud se rozuměti má. Kdyţ by se kdo násilí toliko svému bránil a 

svého zdraví chránil, tu hned in continenti, to jest toho času, kdyţ by mu se násilí od někoho 

dálo […] Neb přišla-li by k přetrţení sváda aneb půtka, a pod tím jeden by na druhého sáhl a 

jej zabil, jiţ ten ne za ochránci zdraví svého při právě, ale za vraha počten bude.“
49

 

Dačickému by tudíţ nejvíce pomohlo, kdyby se mu podařilo dokázat, ţe se pouze bránil a 

protivníka bodl ještě během souboje. Obţaloba a její svědci však tvrdili pravý opak – Dačický 

podle nich na Novohradského osudově zaútočil aţ po skončení bitky, tedy po tom, co je 

přihlíţející od sebe odtrhli.  

 Kutnohorský soud dal za pravdu obţalobě a odsoudil Mikuláše Dačického z Heslova k 

trestu smrti. Konstatoval, ţe příčinou svády bylo Mikulášovo neuctivé chování a ţe nešlo o 

poctivý souboj, ale nečestné probodnutí Novohradského aţ po skončení souboje. K činu se 

navíc přiznal. 

Odsouzený se samozřejmě odvolal k apelačnímu soudu a dosáhl zmírnění rozsudku na 

trest desetiletého vyhnanství, tedy oproti původnímu výroku trest velmi shovívavý. Odvolací 

instance usoudila, ţe se nejednalo o mord, ale o provinění spočívající v tom, ţe Mikuláš včas 

bitku nepřerušil a neušetřil tím Kolovratův ţivot. Příčinu ke svádě dal Novohradský a Mikuláš 

se bránil, byv sám zraněn. Toto rozhodnutí se však nelíbilo ani ţalobkyni, ani odsouzenému. 

Paní Apolena se odvolala přímo k císaři, na odpověď se však čekalo aţ do roku 1602. 

Mikuláš byl zatím propuštěn z vězení na kauci 5000 kop gr. míš. 

 V roce 1594 se přihlásil do taţení proti Turkům – nejspíše aby učinil zadost svým 

měšťanským povinnostem.
50

 Rozhodl se tak patrně proto, ţe neměl dostatečné prostředky k 

tomu, aby si místo sebe někoho najal a zaplatil.
51

 Pod vrchním velením Petra Voka z 

Roţmberka a arcikníţete Matyáše však nedorazil nijak daleko – ze shromaţdiště vojsk u 

Znojma putoval k Vídni a odtud k Prešpurku, od kterého se však brzy – ani ne po dvou 

měsících – vrátil do Kutné Hory. Vojensko-politická situace na tureckých hranicích byla totiţ 

značně vychýlena dobytím Rábu Turky a k protiakcím se vedení habsburské armády zatím 

neodváţilo. Oproti jiným kronikářům si Mikuláš ve vztahu k tomuto taţení české hotovosti 
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 Tamtéţ, s. 290. 
50

 V Pamětech píše o tomto taţení naprosto neosobně, jakoby se ho ani nezúčastnil. Jel společně se švagrem 

Matějem Vodolínským z Vodolína a bratranci Mikulášem, Václavem a Janem Šatnými z Olivetu. 
51

 J. MIKULEC (ed.), Mikuláš Dačický, s. 46.  
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zachovává neobvykle neutrální postoj, ačkoli většina jeho kronikářských současníků jej 

hodnotila velmi negativně. Jako důvod jeho neúspěchu pouze uvedl, ţe vojsko přišlo pozdě, 

protoţe se prodlévalo s jeho vysláním.
52

 Osobní zkušenost mu patrně nedovolovala celé taţení 

jednoduše podrobit nelítostné kritice.  

 Odpověď na odvolání dorazila roku 1602, kdy nejvyšší hofmistr, Kryštof Popel z 

Lobkovic, inicioval rozsáhlé revize na komorním soudu. Rozsudek byl potvrzen, Mikuláš byl 

opět uznán vinným, coţ mu způsobilo další nemalé obtíţe a peněţní vydání.
53

 Rozhodnutí 

bylo doručeno nikoli Mikulášovi nebo městským úřadům, ale paní Apoleně, které stran 

vykonání rozsudku nic neučinila.
54 

Spor byl definitivně uzavřen aţ po 33 letech, v roce 1615. 

Dcera Felixe Šťastného Novohradského z Kolovrat, Kateřina Javornická z Kolovrat, se spolu 

se svým manţelem Janem Javornickým z Javorníku začala v roce 1612 domáhat odškodnění 

za smrt svého otce. Mikuláš byl znovu uvězněn. Na přímluvu královského rychtáře a 

šepmistrů se však manţelé Javorničtí spokojili jen se zaplacením odškodného ve výši 125 kop 

gr. č. Vzhledem k promarněnému lidskému ţivotu to byla přímo směšná částka, nicméně 

Dačického rezervy jiţ byly v této době značně ztenčeny. Musel prodat dům v Miránkovské 

ulici a přestěhovat se do pronajatého bytu. Součástí dohody byla i zvláštní klauzule o 

povinnosti chovat se vůči komukoli z příbuzenstva poškozených uctivě a mírně a také o tom, 

ţe kdekoli a kdykoli se manţelé Javorničtí budou zdrţovat, tam se současně Mikuláš Dačický 

z Heslova nesmí nacházet.
55

 Tím nejdramatičtější a také nejzávaţnější setkání Mikuláše 

Dačického z Heslova s předbělohorským trestním právem skončilo.  

 

1.2 Kutnohorský měšťan a kronikář 

 

Josef Janáček soudí, ţe právě tato nepříjemná zkušenost měla zásadní vliv na vývoj 

Dačického osobnosti.
56

 Podobný nevázaný ţivotní styl nebyl v jeho době ničím výjimečným, 

ač nepatřil k jednoznačně typickým znakům renesančního věku – mnoho jeho vrstevníků však 

vyznávalo stejný přístup k ţenám, vínu a jiným světským radovánkám.
57

 Většina z nich však 
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 A. REZEK (ed.), Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, sv. 1, s. 351. 
54

 Tamtéţ, s. L. 
55

 Tamtéţ, s. L–LI. 
56

 J. JANÁČEK, Mikuláš Dačický z Heslova, s. 25. 
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 Podobně bouřlivým ţivotem (a nebyl zdaleka jediný) ţil také Pavel z Jizbice (1581–1607), syn bohatého 

praţského měšťana, oproti Mikulášovi mnohem vzdělanější intelektuál a básník-profesionál. Po studiích v 

zahraničí se vrátil do Prahy a chtěl proniknout na dvůr Rudolfa II., dostával se však do dramatických sporů s 

profesory praţské univerzity (jeho hlavním souputníkem, ale zároveň i vzorem, byl Jan Campanus Vodňanský), 



22 

 

po bujných letech dospěla ke zklidnění a vrátila se ke spořádanému ţivotu, coţ byl nakonec i 

případ nejslavnějšího kutnohorského frejíře a vínapitele. Víceleté a opakované věznění, 

komplikovaně probíhající soudní řízení, finanční nákladnost celé věci, ale zejména psychický 

tlak – strach z konečného verdiktu – musel Dačickému připomenout pomíjivost pozemského 

bytí a svoji vlastní vratkou pozici.
58

  

V 16. století je opravdu moţné nalézt značné mnoţství příkladů lidí, kteří, podobně 

jako Mikuláš, svým ţivotem vzbuzovali pohoršení tím, jak výrazně se odkláněli od zaţitých 

morálních a společenských schémat. Tito renesanční rebelové však také dokázali formulovat 

svůj nesouhlas s konvencemi, ale také „nemocemi“, kterými trpěla tehdejší společnost, 

napadat je a tím de facto působit v oblasti společenské kritiky. Na první pohled se můţe zdát, 

ţe předbělohorská doba trpěla silným mravním úpadkem, protoţe pohoršlivých jevů ve 

veřejném ţivotě přibývalo. Česká renesance však na druhé straně přinesla i pozitiva – vztah 

ke kulturním a estetickým hodnotám, hospodářskou podnikavost, politický rozhled apod. Náš 

kutnohorský bouřlivák tak byl do značné míry typickým charakterem předbělohorské doby v 

Čechách, avšak v ţádném případě není důkazem pro tvrzení, ţe tehdejší společnost zaţívala 

mravní rozklad.
59

   

 Mikuláš Dačický se v Kutné Hoře netěšil dobré pověsti – opakované výtrţnosti, 

opilecké rvačky, milostné avantýry a dokonce i mord mluvily za vše. Nicméně pořád to byl 

erbovní měšťan, muţ vysoce postavený a také stále ještě bohatý. K jeho pozitivně 

hodnoceným vlastnostem jistě patřila ochota zastat se chudších havířů proti oragnizátorům 

důlního hospodaření a odváţná smělost upozornit na nepravosti – zejména korupci – v horním 

podnikání. V roce 1590 mu navíc bylo jiţ třicet pět let, a měl tudíţ dobu svého mládí 

nenávratně za sebou. Rozhodl se tedy k ţenitbě. Jeho nevěstou se stala Alţběta Mládková, 

dcera kutnohorského důlního podnikatele a konšela Jiřího Mládka, který však byl jiţ šest let 

po smrti. Tímto sňatkem získal Mikuláš mimo jiné také mincířský lůn, tj. finanční podíl na 

mincování. Z manţelství s Alţbětou se nenarodil ţádný potomek a po manţelčině smrti v roce 

1610 se pětapadesátiletý Dačický jiţ podruhé neoţenil. Do jaké míry byl jeho vztah s 

                                                                                                                                                                                     
které vyústily i ve výtrţnosti a opilecké scény v univerzitních kolejích. Zahynul mečem, nikoli perem – byl 

proboden sokem v lásce v domě své milenky. Marta VACULÍNOVÁ, Odraz doby v básnickém díle Pavla 

z Jizbice, Muzejní a vlastivědná práce 43, Časopis Společnosti přátel staroţitností 113, 2005, s. 137–142. 
58

 Většina Dačického ţivotopisců staví jeho ţivot do ostrého protikladu k jeho dílu. Není divu, prostopášný 

bonviván je ve svých textech nelítostným kritikem právě toho ţivotního stylu, který v předchozích letech tak 

vyznával. Tato dichotomie nicméně vyplývá spíše z rozporu mezi soudobou politickou, náboţenskou, 

hospodářskou a sociální skutečností a jeho způsobem ţivota. Eduard PETRŮ, Vývoj básnické tvorby Mikuláše 

Dačického z Heslova, in: Rudolf Urbánek a kol., Příspěvky k dějinám starší české literatury, Praha 1958, s. 215–

239, zde s. 217. 
59
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manţelkou harmonický, nevíme – Alţběta se v Pamětech objevuje jen na dvou místech; 

Mikuláš o ní píše pokaţdé bez jakéhokoli citového zabarvení.
60

 I kdyţ bylo jejich manţelství 

patrně spíše pragmatické (Alţběta si sňatkem polepšila co do společenského postavení, 

Mikuláš finančně, neboť soudní a advokátské poplatky, dary a úplatky pro vlivné osobnosti 

začaly převyšovat jeho moţnosti), přeci jen je v roce 1590 spatřován jistý mezník v 

Mikulášovu přístupu k ţivotu, ve kterém se jiţ dá rozpoznat úsilí o vplutí do řádného 

měšťanského ţivota. 

  Mikulášovo dědictví umoţňovalo ţít v podstatě celý ţivot z hotových peněz. K podílu 

po otci postupně přibývaly dědické podíly po obou starších bratrech a po tetě z matčiny 

strany, Ludmily Podivické z Podivic. Kromě mincířského lůnu byl majitelem podílů na dole 

Kutna v Greifském couku. V roce 1619 byl jeho majetek odhadnut na 620 kop gr. č. (z něhoţ 

platil na válečnou sbírku 37 kop, 7 gr. a 3 a půl den.).
61

 Ačkoli nikdy nijak výrazně neusiloval 

o posty v městské či horní správě, byl roku 1613 zvolen přísedícím při skládání účtů 

mincířské a pregéřské obce a roku 1616 byl jmenován mincířským konšelem.
62

 Způsob, 

jakým ţil, byl však na jeho finanční moţnosti velmi nákladný. Kdyţ 25. září 1626 ve věku 

sedmdesáti let a čtyřiceti týdnů dokonal svůj ţivot, zemřel patrně úplně nemajetný, o jeho 

pozůstalosti není nic známo a pohřeb v Chrámu sv. Barbory vedle matky, Doroty Dačické z 

Práchňan, obstaral – jak jiţ bylo zmíněno – synovec Matěj. 

 

1.3 Paměti Mikuláše Dačického z Heslova 

 

16. století je vrcholem raně novověkého městského kronikářství. V této době vznikalo velké 

mnoţství rozmanitých druhů narativních pramenů – nejen kroniky, které byly vlastní uţ 

středověku podobně jako anály, biografie či historie, ale i nové formy jako například 

kalendáře, rejstříky, relace, deníky, paměti a sborníky historických textů. Vytvořit typologii 

těchto pramenů je velmi obtíţné, neboť se jedná o soubor textů odlišných co do způsobu 

zachycení skutečnosti a nejednotných ve svých podstatných znacích. Společné a odlišné 
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 „Autor huius libri, Mikuláš Dačický z Heslova, pojal k manţelství pannu Alţbětu, dceru pana Jiříka Mládka, v 
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znaky se mísí a znemoţňují jednoznačné zařazení do literárních ţánrů.
63

 Samotná název 

„kronika“ se uţívá pro různá historiografická vyprávěcí díla; v případě městského 

kronikářství se také objevuje pojem „paměti“.
64

  

 Autoři mohli svá díla koncipovat různě – většinou se však jedná o souvislé vyprávění s 

případnými pozdějšími doplňky a přípisy, které je děleno na roční úseky. Někteří počítali se 

zveřejněním svého textu, jiní výslovně uvedli, ţe se jedná spíše o text pro soukromé 

potřeby.
65

 Časový záběr jednotlivých kronikářských děl je také nejednotný – zatímco 

Dačického Paměti pojednávají o dlouhém časovém úseku (od raných dějin českého státu aţ 

do roku 1626), například kronika lounského měšťana Pavla Mikšovce se soustředí pouze na 

současnost autora, i kdyţ se v ní tu a tam najde rozšiřující retrospektivní poznámka.
66

 Oproti 

středověku se autorství kronik mnohem více rozšířilo mezi řadové obyvatele města – počátky 

městského kronikářství totiţ bývaly velmi úzce spjaty s kanceláří a s osobou písaře. Ten často 

býval nejvzdělanější osobou ve městě a měl proto k psaní ty nejlepší předpoklady. Jeho dílo 

zpravidla představovalo oficiální městskou historiografii, zatímco později se k psaní 

uchylovaly i soukromé osoby, jakými byli nejčastěji členové městské rady nebo jiní výše 

postavení úředníci, ale také pofese jako například duchovní či kantoři. Společné jim bylo 

nadprůměrné vzdělání a dobré sociální postavení. Rodina Dačických a z Práchňan se od svých 

kronikářských kolegů odlišovala jednou zásadní skutečností – ţe totiţ jejich kronika 

procházela rukama několika po sobě jdoucích generací. Mnohem obvyklejší bylo, kdyţ 

autorem textu byla jen jedna osoba. 

 V ostrém kontrastu k Dačického bouřlivému ţivotu jsou Paměti svojí povahou velmi 

váţné. Začal se jim věnovat nejspíše jiţ v období svého sňatku s Alţbětou Mládkovou (coţ je 

domněnka historiků, ale velmi pravděpodobná),
67

 avšak jeho vytrvalý zájem vzbudily aţ po 
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 Zdeněk BENEŠ, Historický text a historická skutečnost, Praha 1993, s. 18–22. 
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 K městskému kronikářství předbělohorského období je zásadní prací text Marie TOŠNEROVÉ, Kroniky 
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roce 1610.
68

 Stárnoucí muţ pravděpodobně musel cítit potřebu zanechat po sobě nějaké 

hmatatelné stopy a pokračování v psaní rodinné kroniky k tomu bylo přímo ideální 

příleţitostí. Pod vlivem smrti své ţeny, tenčících se zásob kapitálu a zhoršujícího zdravotního 

stavu se Mikuláš uzavřel do zatím nebývalé samoty a nechal se inspirovat tradicí svých 

předků, k nimţ choval nepochybnou úctu, stejně tak jako k jejich kronikářskému dílu. 

Moţným důvodem, který by neměl být opominut, je také pozirivní vztah k městu, bez něhoţ 

by se Dačický ani jeho předkové do zapisování „dějin“ města pustili jen těţko.  

 Kroniku zaloţil Mikulášův praděd z matčiny strany, cechmistr kraječů suken, šepmistr 

a později kutnohorský primátor Bartoš z Práchňan. Bartoš se více neţ kraječstvím sukna 

zabýval horním nákladnictvím a je nutno říci, ţe se mu po ekonomické stránce velmi dařilo. 

Po smrti byl jeho majetek vyčíslen na 6000 kop gr. č., za coţ se tehdy dalo pořídit středně 

velké šlechtické panství.
69

 V jeho době také Kutná Hora zaţívala zlatý jagellonský věk. 

Přídomek „z Práchňan“ připojoval ke svému jménu od roku 1491; toto právo mu udělil 

Vladislav Jagellonský. Bartoš se při sepisování věnoval i nejstarší době, zachycené v 

Pamětech – v podobě historického kalendáře postupoval od desátého století aţ do své 

současnosti. Všímal si národních dějin v širokém slova smyslu, ale čím více se blíţil k 

událostem, které se odehrály za jeho ţivota, tím více svůj zájem orientoval na Kutnou Horu. 

Ten pak u něj úplně převáţil. Po Bartošovi pokračovali jeho dva synové – nejprve Jan (starší), 

poté Mikuláš. Jan svého otce přeţil pouze o jedenáct let († 1521), během nichţ 

pravděpodobně kvůli starostem o správu majetku nenašel na intenzivnější pokračování v psaní 

rodinné kroniky dostatečnou vůli a čas. Je spoluautorem jen desátého oddílu.  

 Druhý jmenovaný, Mikuláš, byl stejně jako jeho otec cechmistrem, šepmistrem a 

primátorem, avšak na rozdíl od svého otce se věnoval psaní Pamětí jen příleţitostně. Právě 

jeho přičiněním zřídila kutnohorská obec osmisoudcovský úřad, který měl urychlit agendu a 

minimalizovat do té doby silný vliv mincmistra na průběh a výsledek soudních procesů.
70

 O 

jeho spíše smutném vystoupení na bartolomějském sněmu v roce 1547 jiţ byla řeč. Po této 

své poslední návštěvě Prahy Mikuláš z Práchňan znechucen odešel z doposud velmi aktivního 

veřejného ţivota. Z Mikuláše z Práchňan, o jehoţ nemalé dědictví se mimochodem mezi 
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 Eduard Petrů rozdělil Mikulášův ţivot z uměleckého a tvůrčího hlediska takto: před rokem 1590 nevykazoval 

ţádnou básnickou činnost, 1590–1600 kolísal mezi dosavadním ţivotním stylem a společensky přijatelnější 

formou (první básnické skladby Petrů klade do roku 1595), 1600–1626 vedl pokojný ţivot řádného 

kutnohorského měšťana. E. PETRŮ, Vývoj básnické tvorby, s. 220. 
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 M. TOŠNEROVÁ, Kroniky českých měst, s. 117. 
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 A. REZEK (ed.), Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, sv. 1, s. XXI. 
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pozůstalými rozhořel spletitý a zdlouhavý spor,
71

 přešla rodinná kronika na jeho syna Jana 

(mladšího), jímţ k roku 1552 vymřel rod z Práchňan v muţské linii. Mikulášovu dceru Dorotu 

pojal za manţelku Ondřej Křivoláček-Dačický – jeho dílem je jedenáctý a dvanáctý oddíl 

Pamětí, obsahující zápisy o období 1527–1570. Tento bezesporu všestranně úspěšný muţ se 

snaţil o co nejobjektivnější přístup k informacím, připojoval však ke svým zápisům české, ale 

i latinské glosy. I kdyţ se jedná jen o krátká poznamenání, nesou s sebou velmi cenné 

poznatky o myšlení vysoce postaveného měšťana v předbělohorských Čechách.
72

 Přes 

Ondřeje Křivoláčka-Dačického se zápisy dostaly aţ k Mikulášovi Dačickému z Heslova, 

potaţmo také k Matějovi Dačickému, jehoţ rukou byl zapsán poslední zápis o Mikulášově 

smrti.  

 Mikuláš Dačický zápisy svých předků přepisoval, upravoval, doplňoval a podstatně 

rozšířil. Nejedná se o paměti v dnešním slova smyslu, ale o kompilaci kronikářských záznamů 

nejrůznějšího charakteru. Hlavní autorský podíl je mu připisován zcela zaslouţeně, i kdyţ byl 

determinován svými předchůdci. Z původních zápisů rodiny Práchňanských a Ondřeje 

Křivoláčka-Dačického se bohuţel do dnešní doby nedochovalo vůbec nic. To však nic nemění 

na tom, ţe kronikářský styl Mikuláše samotného (přehledný, logický, snadno pochopitelný a 

čím dál, tím více obšírnější) a jeho předků je diametrálně odlišný a právě rozdíl mezi staršími 

a novými zápisky dokládá, jak Dačický rozvinul a obohatil do té doby běţný styl městského 

kronikářství. Středem jeho vyprávění sice stále zůstávalo dění v Kutné Hoře, čímţ nelze 

přehlíţet jistou míru provinčnosti Pamětí, koncepční změnou a inovací však bylo rozšíření 

pramenné základny, ze které čerpal, a také snaha o nové třídění faktů a jejich soustavnou 

identifikaci v širším rámci dění.
73

 Své současníky-kronikáře překonal především ve snaze o 

totální záběr, o co nejkomplexnější syntézu ţivota předbělohorských Čech, v rámci kterého 

zachytil podstatné rysy vývoje tehdejší společnosti a mezilidských vztahů. 

 Jak jiţ bylo řečeno, Paměti jsou vyhraněným, svérázným a do jisté míry odváţným 

pohledem na široký okruh společenského dění. Nacházejí se v nich zápisy v rozmezí let 929 

aţ 1626, Mikuláš sám zapisoval události, které se odehrály po roce 1574 včetně. Zápisy o 
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 Trval celkem čtyři roky (1550–1554), řízení před městskou radou se odehrálo celkem 55. Marie 

BISINGEROVÁ – Lubomír VANĚK, Agenda kutnohorské městské správy v 16. století ve světle radních 
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míru. 
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 J. JANÁČEK, Mikuláš Dačický z Heslova, s. 25. 
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dřívějším dění pocházející z jeho pera jsou jen výjimečné (například zápis o bartolomějské 

noci 1572). Tematické těţiště spočívá v kutnohorských událostech – kronikář sleduje 

kaţdodenní ţivot a mravy, k čemuţ měl velmi blízko, neboť byl s běţným ţivotem města 

úzce spjat. Zájem je věnován domácímu, okrajově pak i zahraničnímu politickému a 

válečnému dění, dále místní i mimokutnohorské kriminalitě (nejvíce vraţdám, dále loupeţím, 

krádeţím a rvačkám), podmínkám a organizaci dolování stříbra v Kutné Hoře (úpadek těţby, 

zaplavování dolů vodou, korupce a krádeţe),
74

 personálním změnám na zemských, dvorských 

a nejvíce horních a městských postech, kvalitě měny, kvantitě obětí morových ran, úmrtím 

osobností rozličného společenského postavení, uzavřeným sňatkům či pohybu a zhoubnému 

působení vojenských jednotek, a to nejen v okolí Kutné Hory. Tím samozřejmě není spektrum 

témat, jichţ si Dačický všímá, vůbec vyčerpáno. V kronice se objevují i další zajímavé 

náměty, jako například zmínky o počasí, přírodních katastrofách, revenantech, 

nadpřirozených jevech či podivuhodných zjeveních na nebi. Při čtení jeho zápisů nelze 

přehlédnou téměř vţdy přítomný nádech senzace, výstřednosti nebo jiné bizarnosti. Záplava 

mordů, sebevraţd, nerovných manţelství, opileckých výstřelků či krutostí vojsk skutečně 

dává zapravdu tvrzení, které bývá často v souvislosti s Pamětmi uváděno jako jejich základní 

charakteristika – ţe se totiţ jedná o realistické zdokumentování úpadku české měšťanské 

společnosti v předbělohorské době, jakkoli problematickým tento fenomén zůstává.  

 Dačický rozděluje zápisky do časově paralelních celků podle toho, zda se týkají dění v 

Kutné Hoře nebo mimo ni, ale nečiní tak úplně důsledně. Text často obohacuje kritickými a 

ironickými poznámkami, stručnými úslovími v českém i latinském jazyce, v próze i ve 

verších. Právě ve veršovaných vsuvkách lze vysledovat úzkou souvislost s první česky psanou 

sbírkou básní domácího autora v naší literatuře, tedy s Prostopravdou. V Prostopravdě se 

zároveň v koncentrované podobě nacházejí postoje a názory, které vyplývají z Pamětí.
75

 

Tento autorský rys dokazuje, ţe Dačický jiţ nechtěl být pouhým nezaujatým a nezávislým 

sběratelem zpráv a událostí, ale měl jiţ potřebu dění kolem sebe komentovat, vyjadřovat se k 

nim, čímţ se zásadně odlišoval od středověkých kronikářů. Tento rys Pamětí je sice oproti 

starším kronikám novátorský, není však absolutní. I přes osobní, vyhraněné, upřímné, trefné a 
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 Z hlediska dějin dolování jsou Dačického Paměti velmi cenným pramenem. I kdyţ mu účastnických podílů na 

dolech a mincovně zůstalo málo, přesto zaznamenával vývoj kutnohorského dolování velice pečlivě. Při tom 
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Prostopravdě podstatným způsobem, takţe lze jasně prokázat, ţe jde o zápis stejného textu, a jsou ve spojení s 

událostmi, které měly značnou úlohu buď v osobním, nebo obecném ţivotě Dačického a Hor Kutných (soud, 

mor, nebezpečí Bílé hory, zabití člověka v opilství atd.).“ E. PETRŮ, Vývoj básnické tvorby, s. 228. 
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často velmi otevřené a přímočaré poznámky zůstávají celkové Dačického postoje v Pamětech 

střídmé.  

 Historikové jiţ vyslovili své názory na to, proč muţ Mikulášova charakteru a 

temperamentu ve svém prozaickém textu téměř důsledně setrvává v objektivním pohledu na 

zapisované dění. Prvním důvodem, velmi častým a logickým, je opatrnost a strach. Kronika se 

kdykoli mohla dostat do rukou někomu nepovolanému a mohla být zneuţita ke škodě jejího 

autora. Chtěl-li však být Mikuláš v tomto ohledu zásadový, nepodařilo se mu to. Paměti navíc 

kolovaly po Kutné Hoře v opisech, jejich obsah tedy nezůstal cizím očím skryt. Druhým 

důvodem je právě úsilí o objektivitu, o nezaujatý postoj, který patřil k metodickým zásadám 

kronikářské práce jiţ ve středověku. Tento důvod se zdá být více pravděpodobným a slouţí 

Mikuláši jako autorovi ke cti. Lze tedy říci, ţe Dačického Paměti jsou objektivním pohledem 

na zaznamenávané události, ač si autor čas od času neodpustil osobní výstupy. Ty se s 

přibývajícím věkem, zejména po pobělohorských rekatolizačních událostech zostřovaly.  

 Paměti jsou rozděleny do patnácti oddílů. Kdyţ Mikuláš Dačický přepisoval 

vzpomínky svých předků, ponechal toto rozdělení a nesnaţil se vytvořit z jemu dostupného 

materiálu kompaktní chronologický celek. Pravděpodobně chtěl odlišovat různé autory 

dotyčných oddílů a jejich tematické zaměření. Víceméně se tu střídají úseky věnované 

výlučně záleţitostem kutnohorským s pasáţemi orientovanými na události celozemské, s tu 

menšími, tu většími přesahy do Evropy. Mikuláš Dačický je výlučným autorem posledních 

třech oddílů, které jsou nejobsáhlejší. V jejich rámci se také věnoval jednomu z 

nejdiskutovanějších období českých dějin, letům 1618–1620. Řadí se tak mezi historiky 

českého stavovského povstání, k němuţ měl spíše opatrný vztah. Jako hrdý erbovní měšťan, 

spoléhající stejně jako jeho předkové na sílu kutnohorských privilegií a uvědomující si 

důsledky předchozího debaklu, byl příznivcem zachování neutrálního postoje. Věřil, ţe 

povstání nemůţu přinést Kutné Hoře nic dobrého, a proto s tehdejšími představiteli města, 

kteří se neváhali politicky angaţovat, nesouhlasil. Neutrální stanovisko si zachoval i při 

popisování dotyčných událostí.  

 Z čeho při sepisování čerpal? Stejně jako jeho předkové měl jistě k dispozici nejstarší 

českou veršovanou kroniku, tehdy oblíbenou a hojně opisovanou Dalimilovu kroniku, Staré 

letopisy české a kroniku počátků husitského hnutí Vavřince z Březové. Kromě toho byl 

informován o širším evropském i domácím dění z tištěných novin a letáků, které se právě v 

16. století začaly rozšiřovat mezi početnějším čtenářstvem. Pořídit je bylo moţné přímo na 

městském trhu, jehoţ se účastnili i nakladatelé či jejich zástupci. Víme, ţe Dačický vlastnil ve 
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své době velmi oblíbenou příručku, Veleslavínův Kalendář historický, ve kterém zanechal 

záznamy z let 1604–1620.
76

 Neopominutelným pramenem pro něj byly ústní zprávy a osobní 

svědectví a informace úředního a politického charakteru mohl případně čerpat i z městského 

archivu. 

 Podle Antonína Rezka existují celkem tři exempláře Pamětí (označil je písmeny A, B, 

C).
77

 Do nejstaršího, „rodinného“ rukopisu A (uloţen je ve Státním okresním archivu v Kutné 

Hoře)
78

 a „muzejního“ C (dnes v Knihovně Národního muzea)
79

 zapisoval Dačický osobně, 

„jindřichohradecký“ rukopis B je pozdějším opisem, který vznikl po Bílé Hoře v kutnohorské 

jezuitské koleji.
80

 Nedochoval se ţádný doklad o tom, ţe by kronika vyšla tiskem, nebo ţe by 

ji Mikuláš Dačický vydat tiskem vůbec zamýšlel. Stejně tak Prostopravda se ani z podnětu 

svého autora, ani z iniciativy jeho dědiců nikdy nedočkala svého vydání v tištěné formě – do 

tisku se dostala aţ ve dvacátém století.
81

 Podle Antonína Rezka je rukopis C oproti druhým 

dvěma exemplářům Pamětí co do smělosti svých formulací nejuměřenější a nejopatrnější. 

Troufalé pasáţe jsou v rukopise C přeškrtány a mnohé obraty jsou napsány diplomatičtěji, neţ 

v rukopisech A a B.
82

  

 Ke konci svého ţivota, po bělohorských událostech, se Mikuláš Dačický ve svých 

vyjádřeních v Pamětech čím dál tím častěji poroučí do Boţí vůle a doufá v Boţí 
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 Navázali na něj další pisatelé, kteří dovedli zápisy aţ do 19. století. M. TOŠNEROVÁ, Kroniky českých měst, 
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velkomyslnost a milosrdenství. Neúspěch českého stavovského povstání, sílící agresivní tlaky 

na osoby nekatolického vyznání a především zjištění, ţe nové pořádky ve společnosti jsou 

zaváděny osobami, které mají velmi pochybné osobní kvality, musely v Dačickém vzbuzovat 

hořké pocity. Svět, který byl jeho domovem a který důvěrně znal, se nenávratně měnil v 

dramatických společenských událostech pobělohorské doby. Stále častěji nechával volný 

průběh svým moralizátorským tendencím. I ve stáří si jeho jazyk uchoval nebezpečnou ostrost 

a břitkost, i kdyţ své zápisy podroboval stále silnější autocenzuře. Z nevázaného frejíře, 

neúnavného vínanapitele, zdatného rváče a také vraha se s přibývajícími roky a blíţícím se 

koncem jeho ţivota stal satirický glosátor nepravostí a nedokonalostí svého okolí, moralizátor 

a zastánce starých (tzn. dobrých) hodnot, který kritizoval právě to, co v dobách svého mládí 

velmi rád a velmi často provozoval také. Jako by se aţ nyní začal chovat podle svého hesla: 

„Non omnia possumus omnes et morte aequamur. Qui stat, videat, ne cadat.“ „Nemůţeme 

všichni všechno a smrtí jsme vyrovnáni. Kdo stojí, ať hledí, aby nepadl.“ 
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Královské horní město Kutná Hora a jeho právní prostředí 

 

1. Vznik a středověké období 

 

Staroslavné město Kutná Hora a jeho blízké okolí bylo v prvních několika staletích své 

existence neodmyslitelně spjato s produkcí drahých kovů. Počátek jeho historie bývá kladen 

do poloviny 13. století, kdy se na zdejším území, které jiţ bylo osídleno a do jisté míry 

kultivováno mnichy ze sedleckého kláštera, začíná po rudních ţilách ve směru od Jihlavy šířit 

těţba stříbra. O tom, ţe se zde nachází plodná loţiska, se vědělo jiţ předtím, a proto zde 

probíhalo drobné povrchové dolování. To patrně také mohl být jeden z důvodů, proč 

cisterciácký řád nezvolil ke stavbě svého kláštera nedotčené, neosídlené a odlehlé místo, jak 

jinak bývalo jeho běţným zvykem.
83

 Na klášterních pozemcích se rychle začaly rozvíjet 

hornické osady a sídliště – největší a nejstarší z nich se jmenovala Stará Kutna (Cuthna 

antiqua). Ta také dala jméno městu Mons Cutna, vzniknuvšímu na kopci nad údolím Vrchlice 

na konci 13. století, někdy mezi lety 1292–1299.
84

 Dodnes patrný nepravidelný plán města je 

sám o sobě výmluvným svědectvím o tom, jak překotně a neorganicky Kutná Hora vznikala z 

urbanistického hlediska. Paprskovitý půdorys o rozloze cca 50 ha jen obtíţně dovoloval 

umístit náměstí, měšťanské domy, sakrální stavby a další budovy, které zpravidla vytvářejí 

reprezentativní jádro města.
85

  

 Počátkem vlády Václava II., tedy v sedmdesátých a osmdesátých letech 13. století, 

vypukla v Kutné Hoře doslova stříbrná horečka – s vidinou získaného bohatství se sem 

stěhovaly tisíce lidí zblízka, ale také velmi zdaleka. Vznik horních osad a vytvoření 

plnoprávného města měly v první řadě hmotný a hospodářský charakter, jednalo se tedy o 

záleţitost praktickou a faktickou. Právní zajištění všech souvisejících problematik, především 

vlastnických a ekonomických, se upravovalo aţ druhotně. V Kutné Hoře navíc existovala 

dichotomie mezi městskou a hornickou správou, mezi nimiţ vznikaly četné konflikty. Jejich 

vzájemné vztahy a modifikace jsou pro toto město i nadále velmi specifické. Nejprve totiţ 

fungovala správa hornického sídliště, teprve od ní se odvíjela správa městská. Od 
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 Sedlecký klášter byl navíc osídlen mnichy z hornofalckého Waldsassenu, který patřil do řádové linie, jeţ se 

věnovala právě hornictví. Zakladatelem kláštera byl v roce 1142 Miroslav z Cimburka, významný dvořan 

kníţete Vladislava II. 
84

 Marie BISINGEROVÁ, Kutná Hora a její minulost, Numismatické listy 55, 2000, č. 5/6, s. 132–135, zde s. 

132. 
85

 Kdyţ však v roce 1304 a 1307 obléhala Kutnou Horu vojska Albrechta Habsburského, dokázala se narychlo 

opevnit a ubránit. 
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devadesátých let 13. století aţ do 16. století se však často stávalo, ţe instituce městské a horní 

byly prostřednictvím jedné osoby, tedy personálně, spojeny. 

 Vrchním vlastníkem jak území, tak vytěţeného kovu byl panovník. Formální podobou 

tohoto oprávnění byl horní regál, který se stal základem následně vznikajícího horního práva. 

Území však náleţelo sedleckému klášteru a praţské kapitule a po jistou dobu jej spravovala 

také sousední města Kolín a Čáslav.
86

 To samo o sobě vytvářelo komplikovanou situaci, navíc 

jitřenou bohatstvím, které kutnohorské doly skýtaly. Zásadním mezníkem pro dějiny Kutné 

Hory se stal rok 1300, ve kterém král Václav II. vydal (především pro potřeby Kutné Hory, 

ale dříve se začal uţívat v Jihlavě) nový horní zákon – Ius regale montanorum (Constitutiones 

iuris metallici). Jeho autorem byl italský právník Gozzius z Orvieta, který při práci přihlédl k 

domácímu hornímu právu, římskému právu a při stanovení procesních norem i ke 

kanonickému právu. Tímto zákoníkem byly pevně a jasně stanoveny technické, ekonomické, 

ale i správní stránky horního podnikání. Do jeho vydání se právní záleţitosti v Kutné Hoře 

řídily jihlavským právem. Václavův horní zákoník však vzal ohled i na právní situaci v Kutné 

Hoře, proto se v souvislosti s ním hovoří o jihlavsko-kutnohorském právním okruhu. Ius 

regale montanorum byl na svou dobu velmi dokonalým dílem, jehoţ vliv nezůstal omezen jen 

na Kutnou Horu nebo České království, ale rozšířil se i do celé střední Evropy (později byl 

přeloţen do češtiny a němčiny).
87

  

 Práva nad těţbou stříbra i mincovnictvím zůstala i nadále královským regálem, byla 

zavedena jednotná mince – praţský groš – a její raţení bylo soustředěno do centrální 

mincovny českého státu,
88

 situované právě do Kutné Hory, jeţ byla roku 1318 povýšena na 

město a dostala také různá privilegia.
89

 Jedním z nich byla tzv. nezcizitelnost města od zemí 

České koruny, to znamená, ţe nesměla být předmětem zástavy (tuto výsadu zakomponoval do 

Majestas Carolina Karel IV.). Od roku 1329 jiţ také nepodléhala královskému podkomořímu, 

který jinak jako vrchní úředník stál nad všemi královskými městy, ale přímo panovníkovi. 

Kutnohorští mohli svobodně disponovat svými statky (od roku 1372; podle zásad 

staroměstského práva) a absence dědiců neznamenala automaticky odúmrť králi, ale městu. 

Kutná Hora v rámci svých privilegií například disponovala i výhradním právem nad silnicí z 
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 Ještě roku 1289 se Kolín a Čáslav přely o soudní pravomoc nad kutnohorskou osadou, ale od roku 1291 uţ 

mělo město vlastní soud a královský horní úřad. 
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 K. MALÝ a kol., Dějiny českého a československého práva, s. 111. 
88

 V nové mincovně – Vlašském dvoře – se začaly praţské groše razit pod vedením italských odborníků – podle 

nich dostal také Vlašský dvůr své jméno. 
89

 Čtyři kutnohorská předměstí – Cech (později Ţiţkov), Hloušky, Kolmark a Pách – si zachovala určitý stupeň 

samostatnosti. Z pověření panovníka zde byli jmenování zvláštní konšelé a rychtáři. 
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Kolína do Čáslavi – ta musela vést přes Kutnou Horu, čímţ do městské pokladnice plynuly 

zisky z cel. Ve zmíněném roce 1329 dostala Kutná Hora od Jana Lucemburského také 

významné právo vést hrdelní spory, tj. byla jí udělena hrdelní jurisdikce (měla také vlastního 

kata, který byl půjčován i do jiných měst).
90

 Byla jedním z mála měst, které bylo tímto 

právem obdařeno výslovně. Vhodné bude také připomenout, ţe i pro Kutnou Horu, stejně 

jako pro všechna města, fungoval systém tzv. vrchních práv. V situaci, kdy se města řídila 

obyčejovým právem, mělo kaţdé svou vlastní právní individualitu a právní řád, i kdyţ rozdíly 

nedosahovaly nijak závratných rozdílů. Velmi obvyklé však bylo, ţe město zejména ve 

sloţitějších případech ţádalo o právní radu, tedy právní naučení. Kutná Hora se pro takovou 

pomoc obracela do Jihlavy. 

 Král měl velmi dobrý důvod, proč Kutnou Horu odměňoval velkorysými odměnami a 

výhodami – bohatství tamějších dolů se totiţ stalo základem královské moci a mimo jiné také 

hlavním zdrojem finančních prostředků na mnohé velkolepé stavby, které u nás vznikaly 

zejména v lucemburském období. Jak Karel IV., tak jeho syn Václav IV. si proto města velmi 

hleděli. Václav roku 1409 podepsal ve svém místním sídle, Vlašském dvoře, známý Dekret 

kutnohorský, upravující poměr sil na praţské univerzitě ve prospěch Čechů. I kdyţ ve 14. 

století výnosy těţby klesaly, město se rychlým tempem rozvíjelo. Jiţ zmíněný rozpolcený 

správní systém se dočkal ustálení, ovšem nikoli unifikace, ale naopak rozdělení. Správa 

horního podnikání i města jako takového dostala svou vlastní úřednickou reprezentaci. V čele 

města stál rychtář, zvaný „horský“ nebo „horní“, kterému zpočátku příslušely právo zatýkat a 

úkony niţšího soudnictví nad havíři (malé dluhy, rvačky apod.). Nejvyšším úředníkem v 

oblasti horního podnikání byl ve 13. století urburéř. Jako samostatný úřad se v pramenech 

vyskytuje naposledy k roku 1291, kdy se úřad urburéře ztotoţnil s úřadem královského 

rychtáře.
91

 Urburéř, stojící v čele horní správy, vystupoval jako zástupce panovníka a jeho 

funkce se v podstatě kryla s pozdější funkcí mincmistra. Rychtáři byl podřízen sbor dvanácti 

konšelů (= příseţných, tzv. šepmistrů).
92

 Později, avšak ještě v předhusitské době, se počet 

konšelů zvýšil na osmnáct.
93
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 Z let 1524–1533 a 1551–1571 se v Kutné Hoře dochoval smolná (černá, krevní) kniha. Marie BISINGEROVÁ 

– Zdeněk BISINGER (edd.), Kutnohorský manuál práva útrpného. Smolná kniha (1521–1571), Kutná Hora 

1987. 
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 Marie KAPAVÍKOVÁ, Kutnohorské radní knihy z let 1462–1527 a městská správa v tomto období, Sborník 

archivních prací 23, 1973, č. 1, s. 129. 
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 Pojem „šepmistr“ se vztahoval na jednoho z příseţných, který stál v čele konšelů. Tohoto pojmu se však uţívá 

i pro označení celého konšelského sboru. Tamtéţ. 
93

 Počet osmnácti konšelů byl v českých zemích značně neobvyklý – stejný počet mohlo mít jen Staré Město 

praţské. M. BISINGEROVÁ, Kutná Hora a její minulost, s. 133. 
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 Ke konšelům patřili ještě tzv. páni obecní (consules comuni). Ti byli zpočátku čtyři a 

mezi jejich pravomoci patřily pravděpodobně záleţitosti hospodářského charakteru. Byli 

zváni k plné radě konšelů a někdy zatupovali i úřadujícího šepmistra.
94

 Širším správním 

sborem byli tzv. starší z obce (seniores civitatis), kteří reprezentovali obec – jejich počet 

nepřekračoval třicet osob. Starší z obce byli například přítomni vyhlašování závaţných 

rozhodnutí obecné povahy. Z konšelů byli jmenováni někteří jednotlivci k různým úkolům 

souvisejícím s veřejnou správou – dva z nich se například spolu s rychtářem účastnili 

soudních jednání, pro jiné politické záleţitosti byli určeni další dva, kteří vystupovali spolu s 

rychtářem.
95

 Mincmistr, později nejvyšší mincmistr, spravoval královský regál, dohlíţel na 

chod mincovny, prováděl kontrolu jakosti, řídil oběh mince, reguloval vývoz domácí mince a 

dovoz zahraničních měn. Plnil také některé soudní funkce (od roku 1534 soudil jako výlučná 

instance všechny významné horní pře Českého království).
96

 Kutnohorští důlní podnikatelé 

byli sdruţeni do těţařstev, kterými tvořili tzv. lénšaftní soustavu.
97

   

 Husitské války přinesly Kutné Hoře
98

 mnoho tragických událostí a projevů 

nesnášenlivosti.
99

 Z počátku stála na straně císaře Zikmunda a tvrdě potírala kališníky, kteří 

umírali násilnou smrtí v opuštěných šachtách („metání“ nepohodlných osob do šachet byl 

oblíbený způsob, jak se jich zbavit). V roce 1421 však Jan Ţiţka vyplenil sedlecký klášter a 

město se podrobilo Janu Ţelivskému s tím, ţe všichni odpůrci kalicha, coţ byli většinou 

němečtí obyvatelé a horní podnikatelé, museli město opustit. Zikmund Kutnou Horu v roce 

1422 oblehl, ale jeho dobyvatelské úsilí nebylo korunováno úspěchem. Město pak bylo velmi 

poničeno poţárem roku 1424, který zaloţili táborští pod vedením Jana Ţiţky (slavný 

vojevůdce se pokusil vypálit město i v roce 1421, tehdy se však podařilo poţár uhasit). Aţ do 

bitvy u Lipan byla Kutná Hora na straně táboritů. Válečné procesy způsobily jednoznačný 

rozvrat a úpadek. Kvalita českého groše byla natolik špatná, ţe obchod v Čechách přešel na 

míšeňské groše. 

 Po husitských bouřích se Kutná Hora dočkala své obnovy. Vyhnaní měšťané, většinou 

pocházející z horních vrstev místní společnosti, se nyní mohli vrátit, dostali zpět své majetky 
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 M. KAPAVÍKOVÁ, Kutnohorské radní knihy, s. 147. 
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 Marie BISINGEROVÁ, Správa města Kutné Hory v 15. a 16. století a instituce městských písařů (shrnutí 

dosavadních poznatků), Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, 1992, č. 1, s. 47–51. 
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 K. MALÝ a kol., Dějiny českého a československého práva, s. 63. 
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 Těţba drahého kovu, zvláště probíhala-li v podzemí, byla finančně velmi náročným procesem. K získání 

dostatečného kapitálu se podnikatelé sdruţovali do těţařských společností a rozdělovali si zisk podle podílů. 

Tento podíl na základním kapitálu se nazýval kuks. 
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 Dějinám Kutné Hory v období husitských bouří, městskému hospodářství, správě a právním rozměrům ţivota 

ve městě se věnoval Jiří KEJŘ, Právní ţivot v husitské Kutné Hoře, Kutná Hora 2002. 
99

 Jiţ v roce 1416 se zde po zavraţdění královského vyslance rozhořely národnostní a náboţenské spory. 



35 

 

a mohli se bez komplikací znovu zapojit do veřejného ţivota ve městě. Z náboţenského 

hlediska byla většina místních obyvatel utrakvistická. Od čtyřicátých let 15. století se z Kutné 

Hory stalo opět město, ve kterém se odehrávalo politické, ekonomické i teologické dění 

důleţité pro celé české země. Jiří z Poděbrad zde byl zvolen hejtmanem východočeských 

krajů, o čtyři roky později také zemských správcem. Opakovaně se zde také sbíralo vojsko – 

ať uţ mělo táhnout ku Praze (1448) nebo proti Matyáši Korvínovi (1469). Po Poděbradově 

smrti zde došlo k jinému významnému úkonu – českým králem byl zvolen Vladislav 

Jagellonský, pozdější velký kutnohorský patron a mecenáš. Definitivní tečkou za 

náboţenskými válkami byl náboţenský mír, uzavřený v březnu roku 1485. Protoţe byl 

sjednán na zemském sněmu, který byl svolán právě do Kutné Hory, nese přízvisko 

„Kutnohorský“. Basilejská kompaktáta dostala status zemského zákona a zrovnoprávnění 

katolické a kališnické víry umoţnilo svobodnou existenci obou vyznání v multikonfesním 

prostředí předbělohorských Čech, která byla později ještě ovlivňována německou 

reformací.
100

  

 Do konce 15. století však spadá také jiná významná a známá událost, ve které 

vyvrcholilo napětí mezi havířským pořádkem a městskou radou Kutné Hory. Nedodrţování 

privilegií ze strany městské rady a špatné hospodaření královských úředníků byly motivem, 

který vedl havíře k odporu. Exekuce kutnohorských havířů u Poděbrad roku 1496 byla 

smutným, i kdyţ ne zcela konečným závěrem celé havířské bouře a dala vzniknout legendě, 

která v následujících staletích ţila pestrým ţivotem.
101

     

 

2. Raně novověká Kutná Hora 

 

Z právního hlediska byl kutnohorský ţivot stále silněji ovlivňován zvyklostmi jiných měst, na 

které působilo pruţnější a progresivnější jihoněmecké právo, především pak právo Starého 

Města praţského. Právní závislost na Jihlavě byla odstraněna aţ roku 1467 na základě 

privilegia Jiřího z Poděbrad. V této době, kdy města dosahovala nebývalého hospodářského 
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 Šíření reformace bylo usnadněno značným přílivem německého obyvatelstva, zejména horníků, kteří se do 

Kutné Hory stěhovali z pohraničí, ale i odjinud. Na konci 19. století i ve století dvacátém byla právě národnostní 

otázka, které Dačický věnuje velkou pozornost, chápána jako stěţejní téma Pamětí. Mikuláš se totiţ vůči 

Němcům vyhraňoval silnou nesnášenlivostí. Jakmile se udála nějaká nepravost a měl v ní prsty Němec, 

neodpustil si na adresu německého obyvatelstva podráţděnou poznámku. Například: „Podán z Prahy na Hory 
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raději cizím napomáhali na své zlé.“ E. PETRŮ – E. PRAŢÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova, s. 484. 
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 Zuzana JANKOVÁ, Exekuce kutnohorských havířů u Poděbrad roku 1496. Zrod historického mýtu, in: 
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rozmachu a nabývala i na svých politických právech, se vyskytla citelná potřeba sjednotit a 

unifikovat mnoţství roztříštěných právních norem a dát jim jednotnou, komplexní podobu 

vytvořením kodifikace. A protoţe se před městskými soudy mohla ocitnout i urozená osoba, 

vycházely podněty k sepsání zákoníku městského práva i od šlechty.
102

  

 Dva roky (1529–1531) v Kutné Hoře působil jako písař M. Brikcí z Licka (zvaný téţ 

Kouřimský, * asi 1488, † 1543). Právník, politik, soudní písař a mistr praţské univerzity se 

sem musel uchýlit po převratu Jana Paška z Vratu v roce 1525, protoţe byl vypovězen z 

Prahy. Později se však dočkal své rehabilitace, byl povýšen do šlechtického stavu a mohl se 

vrátit zpět do hlavního města, aby se stal písařem komorního soudu. Jeho později vydaná 

Práva městská, soupis do češtiny přeloţených nálezů zemských soudů brněnského a 

jihlavského práva, byla pouţívána i v Kutné Hoře. Pracoval na nich také zde během svého 

vyhnanství, dokončil je však aţ v roce 1534. Vycházel z brněnsko-jihlavského a praţského 

práva, ale snaţil se, podobně jako jiní humanisté, těţit i z práva římského, z Justiniánovy 

kodifikace Corpus iuris civilis. Protoţe však jeho kompilace stranila královské moci na úkor 

měst, nepodařilo se ji prosadit jako všeobecně přijímanou kodifikaci. Slouţila však jako 

pomůcka bez právní moci.  

 Bez ohledu na konečný neúspěch své kodifikace měl Brikcí z Licka i jen z pozice 

městského písaře významný vliv na městskou právní praxi, podobně jako všichni jeho 

kolegové. Městská kancelář vznikla patrně souběţně nebo s malým zpoţděním po 

konstituování hornického sídliště jako města (první písař je doloţen k roku 1327).
103

 Ze samé 

podstaty měla zásadní vliv na chod města po právní stránce. Písařů bylo v Kutné Hoře vţdy 

několik (během pohusitské doby a 16. století jich zde celkem působilo zhruba padesát).
104

 

Vedle písařů městské rady zde působili písaři městského rychtáře (kteří měli i právo 

zatýkat),
105

 horních úřadů, obecní váhy, obecních hospodářů, krevní písaři, předměstští 

apod.
106

 Náplň jejich práce byla různorodá a poměrně pestrá – zapisovali soudní
107

 nebo radní 
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jednání do radních manuálů
108

 a dalších městských knih, shromaţďovali podklady pro 

zasedání rady nebo soudu, sepisovali výpovědi stran, sbírali dokladový materiál, obesílali 

svědky. Pod jejich zodpovědnost spadaly i správnost a právní platnost zápisů v městských 

knihách. Jen oni z nich mohli pořizovat opisy a výpisy. Slouţili však i potřebám široké 

veřejnosti jako veřejní notáři. Výjimečně – avšak i to patřilo k dobové praxi – mohli být jako 

osoby vzdělané a kvalifikované vysíláni městskou radou jako právní zástupci města na různá 

závaţná jednání, například zemského sněmu nebo české komory.  

 Období vlády Vladislava Jagellonského, které pro Kutnou Horu znamenalo dobu 

druhého hospodářského rozmachu, však v době zdejšího působení Brikcího z Licka bylo jiţ 

minulostí. V jagellonské době bylo dolování obnoveno a technicky zdokonaleno (dolovalo se 

aţ do hloubky šesti set metrů), čímţ se opět zvýšil výnos. Mincovna byla v plném provozu, v 

této době zaměstnávala 150–200 osob. Zlaté jagellonské období je v Kutné Hoře patrné 

dosud, především díky intenzivní stavební činnosti (pokračování ve stavbě chrámu sv. 

Barbory, chrám Matky Boţí, Kamenná kašna, Kamenný dům ad.).
109

 Od hlavních impulsů 

kutnohorské ekonomiky, tedy hornictví, zpracování rud a mincovnictví, se odvíjela i povaha a 

sloţení řemesel, jeţ byla ve městě přítomná a měla podmínky k rozvoji. Bohatství města a 

jeho měšťanů se také zásadním způsobem podílelo na růstu sebevědomí měšťanské 

společnosti, která mohla investovat nejen do výstavby a vlastní reprezentace, ale také do 

intelektuálních zájmů. Po roce 1530 však začal výtěţek opět klesat, šachty se opouštěly a 

zalévaly vodou, o čemţ nás jiţ podrobně informují i Dačického Paměti. Katastrofou bylo pro 

město první stavovské povstání – i kdyţ se Kutná Hora do vzpoury příliš nezapojila a snaţila 

se zachovat neutralitu, byla Ferdinandem I. potrestána odebráním části svých privilegií. V 

polovině 16. století se navíc z panovníkova rozhodnutí přestaly razit praţské groše a byly 

nahrazovány stříbrnými tolary. Legendární česká měna, jejíţ vznik umoţnilo kutnohorské 

stříbro, však oficiálně platila aţ do roku 1644, kdy jeho oběh ukončil Ferdinand III. Úpadek 

dolování byl způsoben nejen vyčerpaností zásob drahého kovu, ale také přísunem stříbra z 

Ameriky, který prodraţoval domácí těţbu. Velmi zajímavé je, ţe Mikuláš Dačický tyto 

faktory vůbec nebral na vědomí – viníkem poklesu zisků byli podle něj neschopní a hrabiví 

organizátoři a správci kutnohorského důlního podnikání. Jeho rozhořčení se jistě mohlo 
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zakládat na pravdě a poněkud smutnější realitě, nicméně absence výše zmíněných 

ekonomických vlivů v jeho vyjádřeních týkajících se dolování naznačuje chybějící informace, 

a tudíţ omezený rozhled po tehdejší měnové a hospodářsko-ekonomické situaci.     

 Třicátá léta 16. století přinesla kromě díla Brikcího z Licka také Narovnání o hory a 

kovy, smlouvu z roku 1534, která upravovala královský horní regál v Čechách. Narovnání 

upravovalo především podíl panovníka na zisku z dolování kovů (urburu) – vyhrazena mu 

zůstala těţba zlata a stříbra, zatímco ostatní drahé kovy či nerosty mohli těţit i stavy.
110

 V 

novelizované podobě se Narovnání později stalo součástí Vladislavského zřízení zemského i 

Obnoveného zřízení zemského a platilo jako právní základ dolování aţ do 19. století.  

 Návrh zákoníku M. Brikcího se sice neujal, našel však více neţ důstojného nástupce. Na 

potřebě vzniku městského zákoníku se usnesl i zemský sněm, který jak v případě Brikcího z 

Licka, tak později ustavil komisi, jejímţ úkolem bylo kodex městského práva vytvořit. Tak 

vznikla kodifikace městského práva, jejíţ autorem byl Pavel Kristián z Koldína (1530–1589). 

Tento úspěšný a velmi bohatý písař Nového Města praţského a od roku 1565 kancléř Starého 

Města praţského měl k dobré orientaci v právní realitě měst 16. století ty nejlepší 

předpoklady. Osnovu zákoníku, jehoţ vypracováním byl pověřen, předloţil roku 1569, ještě 

deset let však trvalo, neţ císař Rudolf II. kodex po přijetí zemským sněmem schválil a 

sankcionoval. Důvodem byl spor mezi Starým Městem praţským a Litoměřicemi, které 

předloţily protinávrh vycházející z magdeburského práva. Magdeburská právní oblast v této 

době ještě zasahovala i na české území, konkrétně se jím řídila některá severočeská města, 

především Litoměřice a Louny.
111

 Vzhledem k právní kultuře však jiţ šlo o zastaralý a 

neaktuální systém, neodpovídající potřebám doby. Koldínův zákoník byl po svém schválení 

panovníkem uznán i apelačním soudem, 1627 byl povýšen na podpůrný pramen šlechtického 

zemského práva, od roku 1697 platil jako jediný zákoník městského práva pro Čechy i 

Moravu a ve Slezsku platil od 18. století.  

 Koldínova Práva městská upravovala veškerý ţivot obyvatel města, správu i soudnictví 

(kapitoly o městské správě, povinnostech městské rady a konšelů, o soudnictví, majetkovém 

právu, závazcích, věcných právech, dědickém právu, rodinném, manţelském, trestním, o 

trestním procesu včetně tortury). Při jeho sestavování Koldín vycházel z usnesení zemských 
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sněmů (soudobé zemské právo), římského práva, brněnsko-jihlavského a především 

staroměstského práva a znatelný je i vliv kanonického práva. Přehledný a po jazykové stránce 

perfektní kodex v českém městském prostředí velmi rychle zdomácněl – ihned po svém 

vydání se šířil v tiscích i rukopisech a brzy byl k dispozici ve všech městech v plných i 

zkrácených, původních i upravovaných, českých i jinojazyčných verzích (o jeho všeobecném 

rozšíření svědčí i zmínky pobělohorských exulantů v Pirně a Dráţďanech).
112

 Tím pádem 

existovalo také více jeho jazykových variant. Platil s novelizacemi aţ do roku 1811, kdy byl 

nahrazen Všeobecným občanským zákoníkem. Velké oblibě se těšila také Krátká summa, 

výtah z Práv městských Království českého, kterou vytvořil Koldín v roce 1581 (tiskem vyšla 

čtrnáctkrát a byla přeloţena i do němčiny).
113

 

  

2.1 Průběh soudního řízení  

 

 Předtím, neţ se vrátíme zpět a budeme pokračovat v přehledu dalších předbělohorských 

kutnohorských úřadů, by bylo vhodné alespoň rámcově charakterizovat průběh nejtypičtějšího 

soudního řízení, tedy civilněprávního sporného (Koldínova Práva nerozlišují mezi civilním a 

trestním procesem).
114

 To zpravidla začínalo tím, ţe se k purkmistrovi nebo do městské rady 

dostavila ţalující strana (většinou šlo o fyzické osoby, muţe i ţeny, o právnickou osobu se 

mohlo jednat například v případě cechů). Konšelé pak obeslali ţalovanou stranu, předvolali ji 

a vyzvali k „odpovědi“ na ţalobu.
115

 Procesní strany měly před soudem rovné postavení – tato 

zásada je formulována v čl. A. XLIV Koldínových Práv: „[…] ţe při všelikém soudu 

jednostejného a rovného práva jak ţalobník, tak i obţalovaný uţíti má.“
116

 Nedostavila-li se 

ţalovaná strana, hrozila jí ztráta pře a kontumační rozsudek v její neprospěch.
117

 „Pakli by 

také obeslaný […] před právem se nepostavil a neohlásil, příseţní […] původovi stanné právo 

dadí a jemu jeho také dopomáhati budou. Právo zajisté zoumyslností stran nemá zlehčováno 

býti…“
118

  

 Po vyjádření ţalované strany se konalo vlastní projednávání případu – výpovědi 
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svědků,
119

 shromaţdování materiálu (výpisy, opisy) a další úkony nutné k osvětlení všech 

sporných a relevantních okolností (ţalovaný mohl vyzvat soud, aby vyslal svého zřízence k 

ohledání místa nebo věci). Dokazování ovšem nebylo potřeba provádět v případech, kdy se 

obţalovaný přiznal. V trestním procesu měly být důkazy „patrné a dostatečné“.
120

 V 

dokazování hráli velkou roli městští písaři. Protoţe shánění dokumentů a důkazů 

představovalo komplikovanou činnost, která někdy vyţadovala hodně času, mohlo být řízení 

za účelem obstarání všech potřebných dokladů odloţeno
121

 (o dva nebo čtyři týdny). Soudci 

během jednání mohli vyslovit dílčí výroky o částech ţalobního nároku nebo mezitímní 

rozsudky, které měly být později nahrazeny konečným, definitivním rozsudkem (v dobové 

terminologii výraz „vejpověď“. V případě peněţitého potrestání byl odsouzený třikrát vyzván 

k zaplacení, neučinil-li tak sám od sebe. Nezaplatil-li ani po třetí výzvě, čekal ho šestitýdenní 

pobyt v městském vězení. Nemotivovalo-li jej ke splnění verdiktu ani vězení, bylo moţné 

provést exekuci jeho majetku.  

 V trestních věcech bylo ovšem mnohem typičtějším trestem vězení a zejména hrdelní 

trest. Předbělohorské právo však umoţňovalo podat proti nepříznivému rozsudku odvolání,
122

 

a to jak proti konečnému, tak mezitímnímu rozsudku, ale pouze písemně a pouze 

prostřednictvím řečníka (v dnešní terminologii advokáta).
123

 I tento postup absolvoval 

Mikuláš Dačický z Heslova ve věci zabití či zavraţdění Felixe Šťastného Novohradského z 

Kolovrat, musel tedy také i uhradit apelující poplatek, bez kterého by se v případu nemohlo 

pokračovat. Jako univerzální odvolací instance fungoval od roku 1548 apelační soud v Praze 

(jímţ byla v českých zemích mimo jiné také podporována a urychlována recepce římského 

práva).  

 Jaké právní příručky byly při vynášení rozsudků pouţívány? Soud se opíral především o 

různá právní naučení, uţíváno bylo také samozřejmě zemské zřízení, které výslovně 

připouštělo i pouţití obyčejového práva a soudních nálezů, a Koldínova Městská práva, 

případně jiné právní příručky.
124

 Proces před městskými soudy byl výrazně ovlivňován 

římským a kanonickým právem, byl tudíţ jednodušší a rychlejší neţ například řízení před 

zemským soudem. Nepřipouštěl pouţití ordálů, umoţňoval písemná svědectví (i tento institut 
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byl v případu Mikuláše Dačického vyuţit) a proti urozeným osobám, ke kterým Dačický také 

patřil, nebylo moţné pouţít útrpného práva.  

 K dalším znakům trestního práva v předbělohorských Čechách, které se projevily na 

procesu následujícím po incidentu s Novohradským z Kolovrat, patřila jistá dávka tolerance 

vůči deliktům proti ţivotu – zabití a vraţdě. Tyto trestné činy ovládala zásada 

soukromoprávní iniciativy, jejich stíhání se tudíţ odehrávalo nikoli z podnětu veřejného, ale 

soukromého.
125

 Nebylo-li ţalobce, nebylo také soudce. Dalším znakem byl speciální institut 

tzv. smlouvy o hlavu, zvláštní dohody mezi ţalobcem a ţalovaným, ke které mohlo dojít ještě 

před zahájením soudního řízení, během něj i po něm. Poškozená strana se v rámci této dohody 

v podstatě spokojila s mimosoudním vyrovnáním, nejčastěji ve formě peněţitého odškodnění, 

které uhradila strana povinná, tedy pachatel.
126

 Vzhledem k Dačického provinění byl také 

velmi aktuální otázkou problém zavinění, vnitřní vztah delikventa ke spáchanému činu. 

Předbělohorský městský soud musel zkoumat míru viny obţalovaného a zjistit, bylo-li jeho 

jednání volní, či nikoliv. Kutnohorští konšelé ve svém rozsudku ve věci zabití Felixe 

Šťastného Novohradského z Kolovrat usoudili, ţe o volním zavinění Mikuláše Dačického 

není pochyb a ţe se nejedná o zabití v sebeobraně, jak Dačický tvrdil, ale o vraţdu – nečestné 

probodnutí po skončení souboje, jak o tom referovali svědkové, které si pozůstalá vdova 

Apolena Novohradská obstarala. 

 

2.2 Raně novověká městská správa 

 

Městská správa v 16. století doznala oproti své středověké formě několika změn. Úřad 

rychtáře se změnil z hlavního představitele správy města ve výkonného úředníka městské 

rady, jehoţ hlavní starostí byla policejní agenda. Sbor konšelů
127

 měl jak výkonné 

(hospodářské, policejní, administrativní, majetkové, správní a obecné), tak soudní 

kompetence – buď vystupoval jako městská rada, nebo jako městský soud (ve druhém případě 

zasedal ve čtyřech lavicích v pevném zasedacím pořádku – v prvních dvou lavicích po pěti, ve 

druhých dvou po třech konšelích).
128

 Rozhodoval přitom v civilněprávních (sporných i 
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 Výjimkou byly politicky motivované vraţdy a vraţdy páchané na představitelích státního aparátu. K. MALÝ, 
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 Četnost a způsob zasedání městské rady (soudu) v Kutné Hoře viz M. BISINGEROVÁ – L. VANĚK, Agenda 
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nesporných) i trestněprávních záleţitostech měšťanů a města jako celku.
129

 Sporné 

civilněprávní věci se vyskytovaly mnohem častěji – šlo o různé spory o majetek, jednání o 

peníze a spory o dluhy, objevují se však také například sousedské spory. Z nesporných pak šlo 

především o projednávání dědictví, stanovení poručnictví nad sirotky, ustanovení rukojmích a 

majetkové smlouvy. Z oblasti trestního práva se jednalo o uráţky na cti, ublíţení na těle, 

krádeţe, přestupky proti dobrým mravům, méně vraţdy a zabití a další přestupky – výtrţnosti, 

hraní hazardních her, obvinění z čarodějnictví atd.  

 Ve výčtu kutnohorských správních orgánů 16. století se vraťme ke sboru konšelů, který 

byl hlavním reprezentantem města. Délka jejich funkčního období nejprve činila jeden rok, 

později se prodluţovala.
130

 V čele „příseţných“ stála tzv. šepmistrovská dvojice (úřadující 

dvojice konšelů) – tj. dvojice konšelů, která se po čtyřech týdnech obměňovala – „plná“ rada 

se totiţ scházela jen k výjimečným případům. Jednání býval někdy přítomen i nejvyšší 

mincmistr, přímý zástupce panovníka v Kutné Hoře. Zpravidla v přítomnosti mincmistra 

(případně jiného horního úředníka) také konšelé, soudci a obecní páni projednávali otázky 

související s hornictvím. Šepmistrovská dvojice vystupovala v běţných záleţitostech veřejné 

správy, přičemţ jeden z těchto dvou nejvýše postavených konšelů byl pak pověřen 

vykonáváním úřadu primátora.
131

 Primátor měl na starosti dohled nad městským 

hospodářstvím a reprezentaci města navenek a jeho úřad byl v Kutné Hoře zpravidla spojen s 

funkcí horního hofmistra, který zaujímal hned po mincmistrovi druhý nejvyšší post v horní 

správě.  

 K původně čtyřem pánům obecním přibyli další dva, takţe od roku 1471 jich bylo šest. 

Instituce obecních pánů byla typická pro hornická města původně jihlavského právního 

okruhu. Rozšíření se týkalo i obecních starších, kterých bylo na sklonku 16. století uţ ne 

pouhých třicet, ale dvakrát tolik. Jejich počet však dokázal vyšplhat aţ na devadesát. 
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Konšelský sbor vybíral bezprostředně po svém ustavení nejen cechmistry jako zástupce 

obecných řemesel, ale také „starší“ nad jednotlivými hornickými pořádky – havíře, hašplíře, 

trejvíře ad. Nešlo však o jednoduchý úkon, protoţe hornické profese se necítily být podřízeny 

městské radě. Proto ţádaly, aby jejich představitelé byli jmenováni mincmistrem. Po 

opakovaných konfliktech, do kterých zasahoval i sám osobně král, bylo dosaţeno 

kompromisu – obnovování měli provádět konšelé, ale ve Vlašském dvoře, coţ bylo hlavní 

sídlo horních úřadů a mincovny. Tento kompromis však neučinil konec vzájemným 

nevraţivostem obou stran.
132

   

 Kompetence orgánů městské správy byla dána městskými zákoníky (Brikcí z Licka 

1536, Pavel Kristián z Koldína 1579) a obsaţena byla ve formulářových sbírkách (např. 

Praxis cancellariae písaře Nového Města praţského, Prokopa,
133

 první polovina 15. století). 

Dnes je patrná z agendy, kterou městská správa vedla, a z písemností, které produkovala. To 

byly v první řadě městské knihy (radní protokoly, v Kutné Hoře nazývané libri 

memorabilium,
134

 a další – knihy svědomí, kšaftům smluv, přípovědí), dále listiny a 

rozmanitý aktový materiál. Co se týče agendy správního charakteru, dá se dle své věcné 

povahy rozdělit na několik skupin – jednoznačně nejčastěji zastoupenou problematikou je 

městské hospodářství a majetek města. Bylo třeba řešit zásobování, poplatky související s 

obchodem, ale také zaměstnanecké a platové podmínky zaměstnanců města, cechovní 

záleţitosti, a dokonce i otázky, které byly svou povahou spíše ideologické a teologické.
135

 

 Přičiněním Mikuláše z Práchňan vznikl v roce 1538 osmisoudcovský úřad, který 

rozhodoval o drobnějších civilněprávních sporech a měl pravomoc ukládat pokuty do výše 10 

kop gr. č. (vyšší sumy i nadále spadaly do pravomoci městské rady). Tento úřad byl obdobou 

praţských šestipánů a desetipánů, tedy instituce, která v jiných městech ustavena nebyla. I 

samotná její existence v Kutné Hoře dokládá, jaký význam a postavení toto středočeské město 

zastávalo v předbělohorských českých zemích. V případech hodných zvláštního zřetele, 

jednalo-li se o zásadní otázky správního a obecného charakteru,
136

 se zasedání plné rady 

účastnili nejen obecní páni, ale také starší z obce a osmisoudci – ti všichni dohromady tvořili 
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tzv. velkou obec. Z obecních pánů, osmisoudců a starších z obce byli vybírány dvojice a 

trojice, které měly na starosti konkrétní úsek městského hospodářství a finanční správy města 

– například dohled na prodej potravin, dodrţování měr a vah a čistotu města, protipoţární 

dozor, stavební dohled na městské budovy, hradby a příkopy, vězeňské záleţitosti apod. 

Vedle těchto „pánů ke zvláštním úřadům“ působili také „úředníci k obecním potřebám“, kteří 

se starali o městský rozpočet – např. správci městského špitálu (špitálmistři) nebo kostelních 

peněz (kostelníci), fišmajstři (správci hospodaření s rybami) a mnozí další.
137

 Po roce 1547 

přibyl mezi správní kutnohorské úřady císařský rychtář, který se stal přímým zástupcem 

panovníka a jehoţ prvořadým úkolem bylo hájit jeho zájmy.  

 Oproti předchozímu období se kutnohorská správa v 16. století co do své kvality nijak 

zásadně nezměnila. Kompetence i sloţení městských správních sborů navazovaly na 

dlouholetou praxi. Došlo jen k rozšíření sboru starších z obce, přibyl osmisoudcovský úřad a 

královský rychtář. Vyjmenované úřady obsazovala poměrně úzká a uzavřená vrstva 

nejbohatšího a podnikatelsky nejúspěšnějšího místního patriciátu. Městská správa se také v 

16. století začala unifikovat (coţ se výrazněji projevilo aţ ve století následujícím) a 

byrokratizovat; zároveň ztrácela některé své středověké ceremoniální rysy (změny v četnosti 

obsazování konšelů). Jedno z nejvýraznějších kutnohorských specifik – těsné sepětí horní a 

městské správy – se v předbělohorské době také začalo vytrácet.  

 I kdyţ ve druhé polovině 16. století Kutná Hora stále patřila k nejvýznamnějším a 

nejbohatším městům v království,
138

 ba přímo stála svým významem hned za Prahou, její 

plnou slávu se jiţ nikdy obnovit nepodařilo. Velkou ranou pro ni bylo zkonfiskování 

městského pozemkového majetku, které nařídil Ferdinand II. po „ohavné rebelii“ 1618–1620. 

Tentokrát vystupovala Kutná Hora v povstání mnohem aktivněji. Kutnohorský primátor Jan 

Šultys z Felsdorfu, dříve mincovní úředník a jeden z úhlavních „nepřátel“ Mikuláše 

Dačického, byl za svoji účast v direktoriu popraven. Okamţitý majetkový postih následoval 

stále sílící rekatolizační tlak. Nejprve museli Kutnou Horu opustit utrakvističtí kazatelé 

(1621), později měšťané, kteří odmítli přestoupit na katolickou víru (1624) – jednalo se o 

zhruba čtyřicet rodin. Urození se pak museli rozhodnout ke konverzi nebo o exilu v roce 

1627. Panovník zahájil nejen aplikaci zásady „cuius regio, eius religio“, uzákoněné v 

Obnoveném zřízení zemském, ale také intenzivní centralizaci, ve které Kutná hora ztratila své 

někdejší výsadní postavení mezi českými královskými městy.   

                                                           
137

 Tamtéţ, s. 49. Z dalších lze jmenovat: správci zádušních peněz, finanční správci obecného mlýna, úředníci k 

soli, úředníci k vydání vína apod. M. KAPAVÍKOVÁ, Kutnohorské radní knihy, s. 149. 
138

 Svojí velikostí (cca 10 tisíc obyvatel) zaujímala třetí místo po Praze a Jáchymově. 



45 

 

Zápisy v Pamětech a jejich právní obsah 

 

„[…] všelikteraká moc, násilí a bezpraví úhlavní nepřítel jest spravedlivosti.“
139

 

 

Základní typologie a skladba Pamětí byla jiţ rámcově naznačena výše, nyní bude třeba 

podrobit je detailnějšímu pohledu a zaměřit se na některé problematiky, na které lze vhodně 

nahlíţet z hlediska dobového práva. Středobodem zpráv je nesporně dění v Kutné Hoře – to 

dává Pamětem nepřehlédnutelný regionální charakter, obohacuje je však o záznamy, které 

dokumentují běţný, kaţdodenní a více či méně obyčejný ţivot v předbělohorském 

královském horním městě. Kronikáři rodiny Dačických a z Práchňan zachytili podstatné 

znaky vývoje tehdejší společnosti, mezilidských vztahů a především konfliktních střetů. 

Mikuláš Dačický a jeho předkové zároveň věnovali pozornost dění českého celozemského 

významu, zejména bouřlivým událostem doby husitské, prvního stavovského povstání, 

počátku 17. století, druhého stavovského povstání a tomu, jak se centrální, „vysoká“ politika 

promítala do všedního dne obyvatel Českého království.  

 Pro účely této práce je nejpříhodnější pozorovat ty záznamy, které lze účelně porovnat 

s dobovými právními normami. Bude se tedy jednat o ty nejběţnější skutečnosti, ke kterým 

docházelo v podstatě kaţdý den, nebo alespoň s menší či větší pravidelností, a které zdaleka 

nedosahují zemské důleţitosti a závaţnosti, i kdyţ z ní vycházejí nebo na ni navazují. 

Politické a válečné dění tak bude stát stranou hlavního zájmu, aniţ by to však mělo znamenat 

jejich menší důleţitost. Nesmírně poutavým tématem je pro Paměti tehdejší kriminalita ve 

svých rozmanitých podobách. Není omezena jen na Kutnou Horu a její bezprostřední okolí – 

tragické a hrůzné příběhy se roznášely rychle a dostávaly se tudíţ i k uším vzdálenějších 

posluchačů. Kvantitativně hrají prim zločiny proti ţivotu – vraţdy (v dobové terminologii 

mordy) a zabití. Osmnáctkrát pak kronika hovoří o sebevraţdách. V případech, o kterých 

podával zprávu Mikuláš Dačický, je moţné vysledovat postoj, jaký tento renesanční bouřlivák 

k sebevraţdám měl. Prozatím je moţné jen stručně prozradit, ţe nebyl primárně nesnášenlivý 

a měl vůči sebevrahům jistou dávku pochopení. Velmi vzácně se pak v Pamětech nacházejí i 

zmínky o trestných činech, které se dotýkaly cti poškozeného, nesmírně důleţitého institutu 

nejen pro raný novověk. Provinilci většinou uráţeli nebo jinak haněli velmi vysoce postavené 

osobnosti předbělohorských Čech – například Polyxenu Roţmberskou z Pernštejna či 
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dokonce Filipinu Welserovou, dlouhá léta tajnou a tolerovanou, po roce 1576 však oficiální 

manţelku českého místodrţitele, arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského.  

 Mnohem méně se v Pamětech vyskytují rvačky – jsou-li zaznamenány, většinou proto, 

ţe končily smrtí některého z aktérů, nebo měly jinou zajímavou dohru či průběh. V hrubém 

nepoměru k vraţdám se objevují také zprávy o loupeţích a krádeţích. Právě tyto trestné činy, 

zaměřené primárně proti majetku a jeho vlastnictví, tedy proti klíčové otázce trestního práva, 

však patřily k vůbec nejčetnějším deliktům v raně novověké společnosti (a nejen v ní). Moţná 

právě proto kronikáři nepovaţovali za nutné je zaznamenávat – co výrazně nevybočovalo 

z kaţdodennosti, nestálo dle jejich názoru za větší čtenářskou pozornost. Dále bude patrné, ţe 

zatímco vraţdy a zabití měly vypovídací hodnotu samy o sobě, loupeţe, krádeţe a rvačky 

potřebovaly k tomu, aby byly zapsány, ještě další pozoruhodné okolnosti nebo souvislosti, 

které jim dodávaly na zvláštnosti a atraktivitě. K mnohým krádeţím, zpronevěrám a 

korupčnímu chování docházelo zhusta i při důlní podnikatelské činnosti. V tomto ohledu jsou 

Paměti sdílnější, Mikuláši Dačickému i jeho předkům totiţ na stavu těţby a všem, co s ní 

souviselo, velmi záleţelo, ať uţ v ní byli zainteresováni osobně, či nikoli. Dolování bylo 

základní hospodářskou činností, kolem které se konec konců v Kutné Hoře přímo i nepřímo 

točila všechna ostatní řemesla. 

 V Pamětech se dají vysledovat i trestné činy, které by se nejlépe daly označit za podvod 

(faleš), ovšem nikoli v chápání nynějšího trestního práva, ale v širším slova smyslu. Jedná se 

o různorodý soubor skutkových podstat – například falšování smluv, kšaftů a jiných listin, 

peněz – mince a jiné podvodné chování při šmelcování (tavení) rud a jejich zpracování, různé 

hospodářské činnosti, v řemeslech apod. Faleš v chápání předbělohorských právníků přitom 

nevyţadovala, aby se pachatel sám majetkově obohatil. Horníci vţdy zastávali jisté 

prominentní postavení mezi ostatními řemesly – není divu, z jejich rukou plynulo do 

královské pokladnice a do měšců horních podnikatelů nesmírné bohatství. Konflikty mezi 

nimi samými a střety mezi horníky a jejich nadřízenými však nebyly ţádnou výjimkou. 

Horníci hájili svá práva a chtěli dosáhnout větší svobody a samostatnosti, druhá strana zase 

chtěla co nejvíce profitovat a nehodlala ustoupit ze svých pozic. Tato situace byla ţivným 

polem pro mnohé nesváry. 

 Rozpory však vznikaly i z důvodů mnohem více abstraktních – myšlenkových a 

ideologických. Náboţenství a především náboţenská dichotomie, katolictví a reformismus (v 

Kutné Hoře nejčastěji utrakvismus, více či méně ovlivněný německým luteránstvím) 

způsobovaly rozmanité třenice. Ať uţ se jednalo o zpěv nevhodných písní, kacířstvím 
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zavánějící kázání, domnělé styky s ďáblem, aţ příliš ţivé, ba agresivní teologické disputace 

v šencích i jinde nebo tisk a distribuci heretických tisků, všechny tyto jevy byly 

v předbělohorských Čechách velmi aktuální a velmi často se opakovaly. Situaci dle 

Dačického jitřili ještě jezuité (které Mikuláš neměl nikterak v lásce) a po bělohorské bitvě 

také oficiální instance, v první řadě nejvyšší mincmistr Vilém z Vřesovic a kutnohorský 

děkan Matouš Apianus, kterému Mikuláš Dačický neodpustil uţ vůbec nic. Součástí těchto 

konfliktů byla i záleţitost vskutku kaţdodenní potřeby, totiţ pohřbívání. Docházelo totiţ 

k tomu, ţe katoličtí kněţí odmítali pohřbívat nekatolické zemřelé do římskokatolicky 

posvěcené půdy.   

 Mikuláš Dačický, ale mnohem více jeho předkové, se pohyboval v nejvyšších 

městských kruzích. Členové rodiny Dačických a z Práchňan se pravidelně objevovali 

v městských správních funkcích – ať uţ na postech šepmistrů nebo primátora. Městská 

samospráva však také patřila k významným stavovským vlastnostem a symbolům. Vţdy jí 

tudíţ byla věnována velká péče a ze strany kronikářů i značná pozornost literárního 

charakteru. V Pamětech jsou velmi pečlivě zaznamenávány personální změny nejen na 

horních a městských postech, ale i v zemských a dvorských úřadech. Svědčí to o faktu, ţe 

Mikuláš byl o instalacích nových úředníků velice dobře informován a povaţoval je za hodné 

zaznamenání. Často bývá záznam o změně úředníka spojen se zprávou o smrti toho 

předešlého – jméno zemřelého a jeho funkce doplňuje informace o tom, kdo se stal jeho 

nástupcem v úřadě. Největší pozornost věnovali autoři Pamětí nejdůleţitějším a 

nejexponovanějším úředníkům, kteří působili v Kutné Hoře – často bývá zmiňován primátor, 

horní hofmistr, nejvyšší mincmistr, konšelé a šepmistři, ale také úředníci mince, císařští a 

městští rychtáři, horní puchalteři, písaři, urburéři, štolmistři, šafáři mince či osmisoudci. Na 

zemské úrovni pak Paměti sledují podkomořího, hofrychtéře, místokancléře nebo místopísaře. 

Z údajů v Pamětech by se nedal sestavit kontinuální sled jmen, která se střídala v jednotlivých 

úřadech, ale zejména pro několik prvních jmenovaných postů bývají jména jmenovaných 

osob zaznamenána velmi pečlivě. Narazíme dokonce i na kompletní sloţení nově ustavené 

městské rady. U zprávy o jmenování zpravidla také nechybí údaj o tom, kdo úředníka 

jmenoval.  

 Mikuláš Dačický, jak jiţ bylo zmíněno, přičítal špatnému hospodaření úředníků značný 

podíl na poklesu výnosů kutnohorského dolování. Také jeho negativní postoje k německé 

národnosti se v zápisech o změnách na úřednických postech dají snadno vysledovat. Kdyţ se 

v roce 1603 stal úředníkem mince i podhofmistrem Němec, posteskl si nad bezúčelností 
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podhofmistrovského úřadu a neutěšeným stavem místního úřednictva těmito slovy: „Tak při 

těch horách ouřaduov přibejvalo a uţitku Jeho Milosti císařské jse nenacházelo, nýbrţ na 

minci dluhu přibejvalo. Čechové a nákladníci horní museli jse na to dívati a říkati amen.“
140

 O 

pět let později měl opět důvod k hořké poznámce o tom, ţe „Tehdáţ sobě ouředníci, oficírové 

horní, vechslem nových, vejborných, stříbrných tolaruov, jenţ jse tu na Horách Kutnách bily a 

dělaly, nemalé uţitky přivozovali, jak moha, a nákladníkuov a dělníkuov horních 

ledajakýmisi nehodnými cizozemskými penězi odbejvali.“
141

 Jeho nelibost, kterou choval 

k nejvyššímu mincmistrovi Vilému z Vřesovic, je také dostatečné známá a plyne i ze 

zajímavé změny na postu primátora v roce 1622. Nejvyšší mincmistr tehdy obnovil 

kutnohorské konšely a jako primátora určil Jindřicha Velvarského, „musikáře instrumentův a 

houslí, kterýţ jse byl tu nedávno do Hory Kutny dostal a osadil.“
142

 Dačický bohuţel tento 

svůj zápis nijak podrobněji nekomentuje, ale mezi řádky lze vyčíst jeho nelibost se 

samolibým postupem všemocného mincmistra, který udělal primátora z jen nedávno 

usazeného muzikanta. Koldínův zákoník sice není stran muzikantů tak důrazný, jako Brikcího 

návrh („[…] nemá býti konšelem ţádný lazebník, ani barvíř, ani pištec, ani hudec.“),
143

 ale 

konšelem má podle něj být ten, „[…] kterýţ by prvé s obcí a s městem ze všeho statku svého 

za tři léta nejméň pořád zběhlá trpící byl a přísahu v téţ obci měl.“
144

 

 Kaţdodenní městský ţivot se však nesl i ve znamení mnohem „obyčejnějších“ jevů. 

Mikuláš pečlivě zapisoval úmrtí významných a jemu známých osob a také manţelství, která 

byla v jeho okolí uzavřena. Nepovšimnuta nezůstala ani manţelství mezi důleţitými 

osobnostmi nejvyšší české společnosti. V mnohých manţelstvích či ještě před jejich 

uzavřením se však vyskytly problémy – nechtěla-li rodina svolit ke sňatku své dcery, nabízel 

se únos nebo tajný sňatek. Některé nešťastnice narazily na „sňatkového podvodníka“. Vraţdy 

ze ţárlivosti, odluky nebo útěky manţelek s milencem byly pro Mikuláše Dačického 

dostatečně peprnými příhodami, aby je zapsal do své kroniky. Podobně atraktivní byly 

případy cizoloţství, smilství a sodomie, které mívaly různé konce – vlastnoruční zabití 

milenců přistiţených in flagranti podváděným manţelem, potrestání po řádném souzení, 

zapuzení manţelky, veřejné „pardusy“, zavraţdění nechtěných dětí pocházejících 
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 E. PETRŮ – E. PRAŢÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova, s. 496. 
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 Tamtéţ, s. 511. 
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 Tamtéţ, s. 580. 
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 J. JIREČEK – H. JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská, s. 20. 
144

 K. MALÝ a kol. (edd.), Práva městská království českého, s. 69. 
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z nemanţelských svazků (infanticidium). Trest za infanticidium patřil k nejkrutějším 

v českém raně novověkém právu, podobně jako za sodomii.  

 Poslední, ale od devadesátých let 16. století aţ do samého závěru Pamětí velmi 

frekventovanou událostí bylo zhoubné působení vojenských jednotek, které operovaly 

v bezprostředním okolí Kutné Hory, ale i ve vzdálenějších krajích. Vojáci, ať cizí či vlastní, 

byli pro město vţdy hospodářskou a ekonomickou pohromou. Nerozpakovali se přepadávat, 

okrádat a vraţdit pocestné, rabovat ve vesnicích i městech, znásilňovat apod. Vojenská 

posádka však také dokázala narušovat městské hospodářství v podstatě organizovaným 

zločinem – bez schválení městské rady a bez vědomí administrativy se věnovala obchodnické 

činnosti. Tím vytvářela „šedou“, pololegální ekonomiku a konkurovala městským 

ţivnostem.
145

 Mikuláš Dačický choval k typickému, avšak velmi „nekrýgsmanskému“ 

chování vojáků velikou nelibost. Padesát zápisů z jeho vzpomínek obsahuje negativní 

svědectví o jejich kriminálních aktivitách a většinou si stěţuje na ţádné, nebo nedostatečné 

potrestání.   

 

1. Usmrcení 

 

Lidskému ţivotu a zdraví se v českém předbělohorském právu dostávalo stejně jako dnes 

intenzivní ochrany, přímo úměrné hodnotě, kterou pro tehdejšího člověka tyto objekty 

představovaly. Trestné činy ohroţující a poškozující tělesnou integritu, zdraví a ţivot patřily 

mezi nejtěţší a jejich pachatelé byli také adekvátně, tedy velmi přísně a krutě trestáni. 

Pachatelství usmrcení a ublíţení na zdraví prostupovalo všemi vrstvami společnosti, proto se 

jim věnují jak normy zemského, tak městského práva a před nimi i obyčejové normy. V 16. 

století však u nich stále přetrvává silný soukromoprávní charakter, to znamená, ţe jejich 

stíhání bylo zahajováno z iniciativy soukromé osoby, nejčastěji poškozeného nebo 

pozůstalého.
146

 Rozdíly spočívaly také v průběhu řízení a ve způsobu potrestání, navíc celý 
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 Jiří HRBEK, České barokní korunovace, Praha 2010, s. 113. 
146

 Soukromoprávní povaha stíhání vraţd se promítala také v povinnosti pozůstalých osob hlídat si svá práva a 

uplatnit je včas – hovoří o tom v artikulu XXXVIII. Brikcí z Licka. Trestem za nedbalost a nedůslednost při 

stíhání vraha je ztráta moţnosti podat ţalobu. J. JIREČEK – H. JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva 

městská, s. 46. Soukromoprávní zásada však není v městském právu zcela stoprocentní. Článek N. LVI 

Koldínových Práv mluví o situaci, kdy byl podezřelý zadrţen, zajištěn vězením na dobu delší šesti týdnů, nebylo 

moţné bezpochyby prokázat jeho vinu (presumpce neviny!), při jeho zadrţení u něj nebyla nalezena vraţedná 

zbraň a ţádný ţalobce nepodal proti zadrţenému ţalobu. V takovém případě jej mohl soud propustit – a to na 

„čest na víru“ nebo na rukojmí. Z toho plyne, ţe nebyly-li by splněny vyjmenované podmínky (například našla-li 

by se u podezřelého vraţedná zbraň nebo by byly k dispozici jiné nesporné důkazy o jeho vině), mohl by 
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spor mohl být vyřešen smluvně takzvanou smlouvou o hlavu. Celospolečenská škodlivost, a 

tudíţ veřejnoprávní způsob stíhání trestných činů proti ţivotu a zdraví začínají být 

reflektovány právě v 16. století, aby se plně prosadily aţ ve stoletích následujících.
147

  

 Ze skladby Pamětí jednoznačně vyplývá, ţe nejčastěji uváděnou kriminální činností 

jsou vraţdy, mordy a zabití, obecně řečeno usmrcení. Celkem jich je sto třicet šest 

(jednočetných i vícečetných), z nichţ více neţ sto (sto jedenáct) zaznamenal osobně Mikuláš 

Dačický z Heslova. Mnoţství je oproti jiným deliktům skutečně nebývale velké a sám 

Dačický se k tomu lapidárně vyjádřil následujícími slovy: „Nota: Neslejcháno jest, aby jse v 

jiných zemích sami svoji tak v domácích ničemných šarvátkách o hrdla připravovali jako páni 

Čechové.“
148

 Na druhou stranu uvádí i tento výrok: „Banditové dva, Vlaši zrádní, tejní 

mordéři, v Praze zutraceni jsou. O takových lidech v Čechách předešle slejcháno nebylo.“
149

 

Domnívám se, ţe příčinou Dačického rozhořčení nebyli ani tak mordéři a jejich zhoubné 

působení, ale okolnost, ţe šlo o Italy. Dačický velmi rád, měl-li příleţitost, připisoval 

špatnosti všeho druhu jiným národnostem, nejvíce pak Němcům a právě Italům.
150

 Při 

zapisování usmrcení pouţíval sloves „zabít“ nebo „zamordovat“, aniţ by bylo na první pohled 

zřejmé, zda se jedná o významové ekvivalenty, nebo ne. Význam slova „zabít“ v češtině 16. 

století se od dnešního významu neliší. Slovo „zamordovat“ a především „mord“ má však 

poněkud posunutý smysl.  

 Kdykoli je Mikuláš (jeho předchůdci slovo „mord“, „zamordovat“ neuţívají) pouţívá, 

vyznívá ze zprávy nepřehlédnutelná snaha o podtrţení závaţnosti spáchaného činu a 

zvýraznění jeho hrůznosti. Chtěl-li zapsat, ţe syn sprovodil ze světa svoji matku, pouţil tuto 

formulaci: „jeden nešlechetník vyloudiv vlastní matku svou ven za město, jí hanebně 

zamordoval pro peníze“.
151

 Podobně jiný zločinec „Kateřinu děvečku, čeledína jich, motykou 

hrozně zamordoval“.
152

 K jiným případům mordů a zamordování byly také přidány výrazy 

„nešlechetné“ nebo „zrádné“. Je tedy zřetelně vidět, ţe mord je v myšlení kutnohorského 

kronikáře závaţnější neţ zabití – vzbuzuje také jeho větší odpor a opovrţení. Mezi dalšími 

zmínkami o mordu najdeme vraţdění, které bylo zvlášť zavrţeníhodné z jiných důvodů – 

                                                                                                                                                                                     
městský soud takovou osobu odsoudit i bez ţaloby poškozené (pozůstalé) osoby. K. MALÝ a kol. (edd.), Práva 

městská království českého, s. 292. 
147

 Právě u těchto deliktů lze snadno pozorovat změnu, kterou trestní právo procházelo od své soukromoprávní 

povahy k převáţně veřejnoprávnímu charakteru. K. MALÝ, Trestní právo v Čechách, s. 172.  
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 E. PETRŮ – E. PRAŢÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova, s. 410–411.  
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 Tamtéţ, s. 281. 
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 „Čert pak Vlachův do Čech nasral […]“. Tamtéţ, s. 83. 
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 Tamtéţ, s. 256. 
152

 Tamtéţ, s. 297. 
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například stalo-li se při loupeţi.
153

 Nutno je také dodat, ţe slovo „vraţda“ nebo „vraţdit“ se 

v Pamětech nenachází ani jednou.  

 Rozdíl mezi oběma delikty spočívá v úmyslu – vědomostní a volní sloţce, psychickém 

vztahu člověka k určitým právně relevantním skutečnostem. Vraţdil-li pachatel úmyslně, 

spáchal mord, který se vyznačoval především úkladností. Pokud ke smrti druhé strany došlo, 

aniţ by to pachatel zamýšlel, tedy bez zlého úmyslu (například i v náhlém afektu), šlo o 

„prostou“ vraţdu. „Vraţda nic jiného není, neţ kdyţ člověk člověka v půtce aneb v svádě 

zabí.“
154

 Ovšem vraţdy příbuzných – například otce, matky,
155

 dítěte – byly pro svoji 

společenskou závaţnost posuzovány také jako mord (parricidium).
156

 Třetím případem je 

zabití z nechtění, zabití z příhody, bez pachatelova úmyslu, jako důsledek nedbalosti. Tento 

nejlehčí stupeň zavinění býval také nejmírněji trestán – buď pokutou, nebo vypovězením, 

přičemţ při stanovení trestu hrálo roli postavení usmrcené osoby.
157

 Podobně došlo-li 

k usmrcení tak, ţe pachatel střílel na zvěř a omylem trefil člověka, byla mu trestem pokuta, 

neprokázalo-li se, ţe se za činem skrýval jeho úmysl. Stejně tak se mohlo stát, ţe pachatel 

usmrtil oběť v rámci uklidňování hádky jiných osob, kterou se v dobré víře snaţil mírnit. 

Pavel Kristián z Koldína rozlišoval čtyři druhy zavinění – úmysl (například mordéři a silniční 

loupeţníci), kvapnost (náhlost, prchlivost – jednání v hněvu), příhodu (nedbalost, neopatrnost, 

omyl, bez pachatelova chtění) a skutek (vědomé porušení právního řádu – například chce-li 

někdo provést vraţdu, ale nepodaří se mu pro objektivní překáţky).
158
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 Další okolnosti mohly být například zabití znevýhodněné oběti (ve spánku, při koupeli), zabití hospodáře 
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 K. MALÝ a kol. (edd.), Práva městská království českého, s. 285. 
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 Městské právo obsahuje pro trestání usmrcení značné mnoţství norem, coţ samo o sobě 

dává tušit, ţe v městském prostředí šlo o velmi častou a opakovanou kriminální činnost. 

Rozlišování více druhů usmrcení je v něm jasně patrné jiţ v právní knize písaře Jana, 

v Právech městských Brikcího z Licka i v Koldínově zákoníku. Starší české právo (a také 

jihlavské) však rozdíl mezi oběma výrazy nečiní.
159

 Brikcí definoval oba pojmy na začátku 

čtyřicáté třetí kapitoly svých Práv městských v tom smyslu, ţe mordéř je vrah, který svoji 

oběť oloupí (mortificator; oproti tomu loupeţník pouze loupí a nechává svoji oběť naţivu). 

Vrah-vraţedník je ten, kdo „bez rozumu, z hněvu, pro pomstu, z malého váţení nebo ze sváru, 

v krčmě nebo jinde učiněného, s druhým bojuje, zabí jej.“
160

 Mordéřem je také vrah osoby, 

která spí, leţí, odpočívá, myje se nebo jí, dále loupeţná vraţda hospodáře podruhem nebo 

hostem a naopak. Stejně tak je mordéřem ten, kdo si u někoho objedná vraţdu.    

 Pavel Kristián z Koldína se věnuje terminologickému rozdílu mezi „vraţedlníkem“ a 

„mordéřem“ v článcích N. XXVIII, N. XXIX a N. XXX a prakticky doslovně v nich přebírá 

formulace Mistra Brikcího z Licka. Mordéř je podle Koldína pachatel, který svoji oběť 

nejprve oloupí a poté zavraţdí a při tom nemá k vraţdě jiný důvod – jedná se tedy, stejně jako 

u Brikcího, o případ loupeţné vraţdy. Další situací, ze které vyjde delikvent jako mordéř, je 

zabití spící, leţící, sedící, nebo myjící se osoby. Raně novověké právo zde reflektuje 

nevýhodné a zranitelné postavení oběti a podtrhuje zákeřnost takového útoku. Mordem bylo i 

nadále zabití hospodáře hostem (či podruhem) a naopak, tedy zabití hosta nebo podruha, 

kterého se dopustil hospodář. Motivací tohoto činu je dle Koldína a Brikcího majetkové 

obohacení a ze samotné existence této normy je moţné vyvodit, ţe prostor ubytovacího 

zařízení a vztahy mezi hospodářem a jemu podřízenými zaměstnanci bývaly velmi 

komplikované a často dramatické. 

 Mezi kvalifikované vraţdy, tedy v dobovém slova smyslu mordy, patřilo také zabití či 

pouhý pokus o zabití oběti prostřednictvím ručnice. K tomu, aby byl pachatel trestán jako 

mordéř, tedy stačilo namíření ručnice na oběť a stisknutí kohoutku, i kdyţ rána z technických 

důvodů nevyšla (palné zbraně v 16. století ještě nepatřily k nejspolehlivějším, ale přesto se 

těšily značné oblibě,
161

 aţ muselo být jejich nošení na veřejnosti zakazováno).
162

 Mordu jsou 
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 R. RAUSCHER, Usmrcení člověka, s. 3. 
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 J. JIREČEK – H. JIREČEK (edd.), M. Brikcího z Licka Práva městská, s. 250. 
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 Mikuláš Dačický zapsal do svých Pamětí i pozoruhodnou zprávu (k roku 1601), která vypovídá o špatné 

pověsti nočních i denních praţských ulic a jejich nebezpečnosti. „Těch časuov v městech praţských dáli jse 

hanební a nešlechetní mordové v noci i ve dne, čímţ Jeho Milost císařská, pohnut jsa, ráčil přísně poručiti a 

naříditi, ţe se ve všech třech městech praţských v ryncích hlavních dřevěné poloušibenice ustavěly a slouly 

Justicia. A jak by jse v tom zachováno býti jmělo, jest vuobec vytisknuto; a zrádné, tejné ručničky (jimţ 
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vlastní úklady a úmysl, přičemţ stačí i jen pokus či příprava, které se pro jakékoli následné 

překáţky nepodaří dovést do pachatelem zamýšleného konce.
163

 Taktéţ činnost pomocníka, 

návodce, organizátora a spolupachatele (účastníků v širším slova smyslu) trestného činu 

mordu byla kvalifikována jako mordéřství a tyto osoby měly být trestány stejným 

způsobem.
164

 Mordéř měl být podle Koldína potrestán smýkáním koněm po ulicích, 

zpřeráţením údů a vpletením do kola. Stejný trest stanovil uţ Brikcí z Licka – pro mordéře 

usmýkání a vpletení do kola, pro vraha a loupeţníka stětí mečem.
165

 Jejich na popravišti 

vystavené tělo mělo být výstrahou všem dalším potencionálním mordéřům.  

 Předbělohorský systém trestů umoţňoval kromě tělesných trestů i tresty majetkové, 

které byly velmi obvyklé právě v prostředí měst. Oproti zemskému právu se v nich však jako 

trest za vraţdu neuţívalo trestu konfiskace celého majetku, ale jen jeho třetiny (vyhýbal-li se 

pachatel soudu více neţ rok). Trest zaplacení pokuty (která však většinou bývala tak vysoká, 

ţe viníka ekonomicky zničila nebo alespoň výrazně sníţila jeho ţivotní úroveň, jak můţeme 

sledovat i u Mikuláše Dačického z Heslova) byl také přípustný jen v případě vraţdy, spáchané 

„pro slušnou a hodnou příčinu“, nikoli jednalo-li se o mord.
166

 Pouţívanou sankcí bylo také 

takzvané „psání“, prohlášení odsouzeného za psance a právní deklasování na osobu 

bezprávnou. Právní poníţení rušilo veškeré právní vztahy, které odsouzený měl – jeho 

manţelka se stala vdovou, děti sirotky, byl mu zabaven majetek. Vyhnanství (kterým byl 

potrestán, i kdyţ pouze formálně, také Mikuláš Dačický, bylo určeno spíše pachatelům 

politicky motivovaným činům a trest nucených prací – galejí – byl sice městskými soudy 

pouţíván, ale ve větší míře se neprosadil. 

 Jak jiţ plyne z výše citovaného úryvku z Koldínových Práv městských, vraţedník je 

pachatel, který buď v půtce, hádce nebo obecně v hněvu zabil svého soka. Motivem bývala 

                                                                                                                                                                                     
panditky od zrádných mordeřuov, tak řečených pandituov, přezděli) jsou zapověděny.“ E. PETRŮ – E. 

PRAŢÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova, s. 287 – 288. Vycházíme-li pouze z Dačického zpráv, zapůsobily 

„Justicie“ alespoň psychologicky tak, jak měly. Kdyţ nedlouho poté zabil Maxmilián Černovec jakéhosi 

řemeslníka, který jej upomínal o dluh, velmi se obával toho, ţe bude na Justicii oběšen. Tamtéţ, s. 288.     
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nejčastěji pomsta, snaha dostat zadostiučinění a silný afekt z předešlého konfliktu. Trest byl, 

jak jiţ bylo řečeno, oproti mordéřům mírnější a hlavně čestnější,
167

 stejně trestný byl i 

dokonaný a nedokonaný pokus (okolností vylučující trestnost byl nedostatečný věk
168

 a 

nepříčetnost – nedostatek zdravého rozumu). Zemské právo obsahovalo vzhledem k mordům 

a zabitím ještě další odlišnost – mordy se stíhaly z moci úřední, tedy v rámci veřejnoprávních 

zásad, naopak následky zabití i nadále spočívaly na bedrech poškozených.  

 V roce 1615 došlo dle svědectví Mikulášových Pamětí k násilnému činu mezi rytířem 

Petrem Jeţovským z Lub a jeho manţelkou Nypšičkou, který terminologickou diferenci 

příhodně dokresluje – Dačický případ zapsal následovně: „Při soudu zemském v království 

Českém […] Petr Jeţovský z Lub, ortelován a odsouzen jest hrdla, vyveden a sťat proto, ţe 

manţelku svou, rozenou Nypšičku, zoumysla beze všeho jejího provinění zamordoval. 

Vymlouval jse, ţe ho ďábel posedl, ale nebylo mu platno.“
169

 Zde je výslovně vyjádřeno, ţe 

mord byl spáchán úmyslně, a dokonce ani výmluvy na ďábelské svody pachateli nepřilepšily. 

Pro Mikuláše Dačického a jeho vlastní zkušenosti s předbělohorským soudnictvím se v tomto 

případě jednalo o záleţitost velmi aktuální. Kdyţ byl souzen za incident s Felixem Šťastným 

Novohradským z Kolovrat, šlo mu při obţalobě především o následující – přesvědčit soud, ţe 

Novohradského zapíchl rapírem v nutné obraně. Tím by dosáhl změny kvalifikace činu 

z mordu na vraţdu. Obţaloba naopak dokazovala podlost a zákeřnost Dačického jednání a 

přístupu k boji. Pozůstalá vdova Apolena vytrvale označovala Dačického za mordéře a jeho 

čin za sprostý mord. Právní definice tohoto výrazu se však nemusela plně krýt s tehdejší 

všeobecnou představou o významu tohoto slova a způsobem jeho obvyklého pouţívání.  

 Věnovat se všem zápisům o vraţedných případech v Pamětech bohuţel na tomto místě 

není moţné, vhodné však bude všimnout si na vybraných případech některých typických 

znaků a pokusit se je poté obecněji zhodnotit. Zprávy o usmrceních, která se v  Pamětech 

nacházejí, jsou vybaveny různou informační základnou. Bohuţel ne u všech případů nás 

kronikář seznamuje se všemi okolnostmi situace. Totoţnost pachatele stejně jako oběti je 

většinou známa, ale nikoli pokaţdé. Je však moţné se domnívat, ţe kronikář chtěl zapsat vše, 

co mu o případu bylo povědomo, mezery jsou tudíţ s největší pravděpodobností způsobeny 

tím, ţe související informace chyběly jemu samému. O vraţdách se mohl dozvědět různými 

způsoby – nejčastěji nejspíše z ústních podání, jak se zpráva rozšiřovala mezi lidmi. O zvláště 
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alarmujících deliktech také velmi ochotně přinášely zprávy dobové noviny a letáky, ze 

kterých Dačický také čerpal.  

 Většina zpráv má následující schéma: určení pachatele (jméno, v případě neznámých 

osob alespoň profese), určení oběti (stejným způsobem jako u pachatele), narativně pojatý 

údaj o tom, o jaký typ usmrcení se jednalo (mord, vraţda, loupeţná vraţda, usmrcení 

v souboji apod.). S menší či větší důsledností se vyskytuje také informace o místě a době 

spáchání činu, případně důvodu, který k němu vedl (například hádka, loupeţ, přistiţení 

manţelky in flagranti apod.). Nejčastěji chybějící součástí kronikářského záznamu je zpráva o 

tom, jak, a zda vůbec, byl popisovaný čin potrestán.  

 Oproti jeho předchůdcům jsou však zprávy Mikuláše Dačického co do popisnosti 

nejdůkladnější a také nejobsáhlejší. Zatímco Bartošovi z Práchňan například stačilo zapsat 

následující větu: „Ve středu před památkou Školastiky N. Šnejdr sťat jest před domem 

Píšovským, protoţe zabil jednoho v témţ domě na Horách Kutnách,“
170

 nebo ještě stručněji: 

„Aleš Dětského zabil v Praze pana Herkuleše Trčku,“
171

 Mikuláš Dačický je sdílnější, i kdyţ 

to neplatí všeobecně pro všechny jeho záznamy. Pro Bartoše bylo hlavním posláním zprávy o 

vraţdě to, kdo koho zabil, případně jak. Mikuláš Dačický mnohem častěji zajímá i o vynesené 

a vykonané tresty. Jako kaţdý kronikář je však omezen svými zdroji – proto u něj nacházíme 

velmi podrobně popsané mordy, které se odehrály přímo v Kutné Hoře nebo v jejím blízkém 

okolí (taková zpráva se tedy k Dačickému donesla velmi snadno), ale také o vraţdách 

páchaných ve Městech praţských (o kterých se mohl dozvědět z novin nebo například z úst 

hovorných návštěvníků krčem, jichţ byl častým hostem).  

 Pro badatele jsou samozřejmě nejcennějšími svědectvími co nejobsáhlejší zprávy, 

zvláště pokud se kronikář neváhal věnovat i soudnímu řešení spáchaného deliktu. Jedním 

takovým zápisem je případ z roku 1595,
172

 jenţ si zaslouţí větší pozornost. Jedná se sice o 

ideální příklad, ale takový, na němţ lze demonstrovat nejen kronikářův přístup, ale i některé 

typické vlastnosti předbělohorského trestního procesu. S podrobnostmi jsme informováni 

nebývale přesně, aţ reportáţním stylem. Jeho hlavními aktéry byli Franc Grotta (zavraţděný), 

přítel sedleckého opata Jiřího Taxera, a Centurin Muk (pachatel), kutnohorský puchalter (jeho 

úkolem bylo vést horní knihy). Kromě přesné totoţnosti zaznamenal Dačický i některé jejich 

společenské vztahy – národnost, původ, vlivné přátele či příbuzné, zastávané funkce, 

manţelství, a dokonce i vzhled. Dále uvádí přesný sled událostí, které činu předcházely a 
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zapříčinily jej, místo činu a způsob zabití. Vývoj následující spáchání nás však bude zajímat 

nejvíce – ve stíhání vraha totiţ existovala překáţka, a tou byl jeho puchalterský úřad, kterého 

musel být nejprve zbaven, aby jeho souzením neutrpěla váţnost a řádné zastávání úřadu.
173

 

Teprve poté byl uvězněn. Ţalobcem byl skrze své plnomocníky sám sedlecký opat, který byl 

navíc se zavraţděným pokrevně spřízněn. Centurin Muk se z vězení „vyručil na závazek“ a 

soudu se snaţil vyhýbat, jakkoli jen to bylo moţné.
174

 Způsobil tak nemalé obtíţe svým 

rukojmím, kteří byli stran jeho předvedení před soud popotahováni.   

 Zavázat se za někoho slibem rukojemství bylo v českém předbělohorském právu značně 

zodpovědným úkolem, zvláště jednalo-li se o rukojmí za osobu podezřelou ze spáchání 

hrdelního zločinu.
175

 Rukojmí-ručitel zodpovídal za to, ţe se podezřelý (který byl 

v rukojemství v pozici dluţníka) dostaví k soudu k jednání. Pokud podezřelý utekl, coţ se 

nestávalo zřídka, mohl rukojmí od soudu dostat šestitýdenní lhůtu k jeho dopadení a 

předvedení, a to třikrát za sebou. Pokud se ani po osmnácti týdnech prodlouţené lhůty 

rukojmímu nepodařilo zajistit přítomnost podezřelého, byl povinen zúčastnit se líčení místo 

něj a podstoupit všechny úkony soudu.
176

 Protoţe svůj závazek přebíral dobrovolně a z 

„milosti a lásky“, nemusel místo podezřelého podstoupit i výkon hrdelního trestu.
177

 Nicméně 

musel, byl-li podezřelý shledán vinným, platit peněţité odškodnění ţalobcům. To vše ovšem 

neplatilo, pokud se prokázal jeho zlý úmysl. Rukojmím Centurina Muka (jedním z nich byl i 

jeho tchán) se jej nakonec podařilo dopadnout, a to v Praze, odkud byl dopraven ke 

kutnohorskému městskému soudu. Dačický bohuţel neuvádí typ ani výši trestu, nicméně 

vzhledem k podobným případům a k faktu, ţe se odsouzený odvolal k apelačnímu soudu, se 

dá předpokládat, ţe by pro něj vykonání trestu mělo fatální důsledky. Muk se při manipulaci 

se spisem ve snaze si přilepšit dopustil falšování jeho obsahu, čehoţ prý „s pláčem odbyl“. 
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 V tomto okamţiku umírá ţalobce, sedlecký opat Jiří Taxer, coţ má pro další vývoj pře 

závaţné následky. Jak jiţ bylo řečeno, hlavním hybatelem procesního postupu byl právě 

ţalobce, na jehoţ iniciativě také spočíval výkon rozhodnutí. V případě jeho úmrtí soud 

ţalobcovu úlohu nepřebíral. To však mohl učinit kdokoli, kdo by měl zájem vstoupit na místo 

ţalobce a pokračovat na jeho místě ve sporu – hovoří o tom článek P. XXXI Koldínových 

Práv: „Však, jestliţe by jiný tu při proti němu chtěl na sebe vzíti a ji proti němu z novu vésti: 

to bude moci učiniti.“
178

 V Pamětech se nachází i další případ, který ztroskotal právě na 

nečekané smrti práva se doţadující strany – v roce 1593 přišel neznámým, avšak násilným 

způsobem o ţivot syn Mikulášova staršího bratra Václava, Jan Dačický z Heslova. Na 

zemském soudu byli obviněni Karel Háša a Zikmund Nyklásek, avšak během procesu zemřela 

ţalobkyně, matka zavraţděného, Kateřina z Ouberovic. „A tak to aţ posavad nebylo a není 

vyhledáno a v dlouhé truhle zůstalo, aţ Pán Buoh sám pomstí a trestati bude.“
179

 Spor ve věci 

zavraţdění France Grotta zůstal také nevyřešen, odvolání podle Dačického zpráv nebylo 

vyřízeno a Muk se z vězení dostal za pomoci svých přátel („fedrunkem jiných Němcuov“, 

patrně na kauci). Na tom celý případ uzavírá slovy „[…] a tak to, a kdo zabit, ten tam“. 

 Dačický si případu detailněji všiml především kvůli jeho národnostnímu rozměru. 

Troufám si tvrdit, ţe kdyby se jednalo o Čecha, zdaleka by nebyl tak všímavý a pečlivý. 

Například rok 1596 přinesl jiný trestný čin, který spáchalo osm německých pěších vojáků, 

toho času se toulajících v okolí Kutné Hory.
180

 Nejprve zavraţdili svoji těhotnou společnici, 

taktéţ Němku, poté provedli dokonaný pokus o vraţdu malého chlapce, který s nimi také 

putoval. Dítě však útok přeţilo, a tak mohli být pachatelé dopadeni a postaveni před 

kutnohorský soud. Dačický v tomto případě věnuje pozornost i právním následkům – 

zapírající podezřelí byli vyslýchání útrpným právem a po přiznání byli sťati – „Hrozné 

divadlo bylo.“ 

 Mikuláš Dačický se sice velmi výjimečně, ale přeci jen několikrát věnuje jednomu 

konkrétnímu případu na dvou místech. Důvodem mohla být jeho kronikářská poctivost, kvůli 

které chtěl zaznamenat události k rokům, ve kterých se skutečně staly. Proto nacházíme popis 

trestného činu například v roce 1605, poznámku o dozvucích a vyřešení případu pak aţ v roce 

1606. Šlo tehdy o čtyřnásobnou loupeţnou vraţdu, kterou spáchal v praţském Novém Městě 

„Martin od Tří myslivcův v Starém Městě praţském“. Pachatel ihned po činu utekl, Mikuláš 

Dačický však na následující straně podává zprávu o jeho dopadení v Německu, dopravení do 
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Kutné Hory, vyslýchání útrpným právem a potrestání trestem ztráty hrdla.
181

 Podobně jiţ 

zmiňovaný případ zabití Mikuláše Velemnického (1602) byl vyřešen aţ později, dokonce po 

pěti letech (tato prodleva však vzhledem k dobové praxi není nijak zvlášť dlouhou dobou). 

Kašpar Bechyně, jeho vrah, byl odsouzen k smrti, ale zachránila jej uzavřená smlouva o 

hlavu.
182

 Poslední zápis rozdělený na dvě části má odlišnou genezi. Ke kompletní zprávě o 

deliktu a jeho vyřešení se připojuje zpráva o smrti pachatele, která vlastně celý případ 

uzavřela. Zápisy dělí dva roky (1608, 1610).
183

 

 Smrt podezřelého, obţalovaného či odsouzeného samozřejmě způsobovala zastavení 

trestního stíhání.
184

 Jiţ jsme se částečně věnovali i jiné právní události, která měla na další 

směřování trestního procesu zásadní vliv – totiţ smrti ţalobce v průběhu řízení.  Nastat mohla 

ale i situace, ve které trestní stíhání vůbec nebylo moţné zahájit, neboť buď nebyla známa 

totoţnost pachatele a nepodařilo se ji zjistit ([…] a stalo se to nočně a nepovědomo, kdo to 

učinil“),
185

 nebo se pachateli podařilo uprchnout („[…] a učinivše svádu, zabili dva mládence, 

utekli; jichţto koně rychtář městský jako odběţné pobral.“).
186

 Překáţka však z důvodu 

soukromoprávní zásady mohla existovat i na straně ţalobce – totiţ ţe nebylo-li ţalobce, 

nebylo ani soudce. Takové typické případy se v Pamětech nacházejí vícekrát, jedním z nich je 

předvelikonoční vraţda Viléma Pustimířského, který se v Kutné Hoře chystal na ţenitbu. 

Zabil jej výstřelem z ručnice jakýsi forstknecht (myslivec), na kterého poté „ţádný pro ten 

skutek nenastupoval“.
187

 Jinou formulací vyjadřující nedostatek aktivity na straně ţalobce je 

obrat „nic mu o to říkáno nebylo“,
188

 coţ k jeho štěstí potkalo Václava, syna slaměnského 

mlynáře poté, co zastřelil jakéhosi pacholka. V předbělohorském právu bylo tedy za určitých 

okolností moţné, aby spáchaný delikt vraţdy či mordu nepřinesl pachateli zaslouţený a 

spravedlivý trest.  

 

1.1 Smlouvy o hlavu 

 

Městské soudy volily pro trestné činy mordu, vraţdy a zabití z nechtění tresty s ohledem na 

pachatelovu osobu, věk, příčetnost a úmysl, druh a způsob usmrcení. Jelikoţ ale stíhání 
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trestných činů ovládaly soukromoprávní zásady, výkon vyneseného rozsudku byl taktéţ 

závislý na vůli ţalobce. Strany měly také moţnost vyřešit situaci jiţ zmíněnou smlouvou o 

hlavu, pozůstatkem krevní msty a tzv. příhlavních peněz.
189

 Ţalobce měl tak dvě moţnosti – 

buď se podrobit rozhodnutí soudu (a zpravidla tak pachatele potrestat trestem nejvyšším), 

nebo se spokojit s finanční náhradou. Finanční zadostiučinění bylo i dle svědectví Dačického 

Pamětí vyuţíváno poměrně hojně – výslovná zmínka o smlouvě o hlavu se zde nachází 

osmkrát, přičemţ sedm z těchto zápisů učinil Mikuláš Dačický. Vzhledem k četnosti vraţd a 

mordů v Pamětech lze vyslovit myšlenku, ţe byl Dačický pro tuto problematiku zvlášť 

nadšen, neboť se jeho samotného také velmi úzce týkala. Chronologicky první smluvně 

vyřešený konflikt zaznamenal patrně Mikuláš z Práchňan – roku 1543 „posekal“ Kryštof 

z Kutštejna, syn kutnohorského mincmistra, Jakuba Hubáčka – cena byla poměrně vysoká, 

činila 900 kop gr. č.
190

 Kryštof z Kutštejna patřil ke stejnému typu renesančních bouřliváků, 

jakým byl později Mikuláš Dačický. Ze svého pochybení si poučení nevzal a zemřel dva roky 

poté rukou podvedeného manţela, o čemţ se ještě dále zmíníme. 

 První smluvně vyřešenou vraţdou, o které nás informuje Mikuláš Dačický, byl případ 

Jana Nykláska, který v svádě zabil Fridricha Hrabáně z Přeruběnic, „coţ skrze smlouvu 1500 

kop míš. spokojil“.
191

 Příslušníci rodu Hrabáňů z Přeruběnic neměli patrně v šarvátkách štěstí, 

neboť o tři roky později, v roce 1584, byl Václav Hrabáně zraněn v bitce s Janem Jiřím Hášou 

z Oujezda. Zranění ruky se ukázalo být závaţným, protoţe Hrabáně po dvou týdnech 

zemřel.
192

 Viník Háša měl zrovna před svatbou a měl tudíţ zájem na co nejrychlejším a 

nejpohodlnějším vyřešení sporu. Smlouva o hlavu byla pro něj ideálním řešením. Bratr 

zabitého, Hrdibor Hrabáně (který měl mimochodem sám s pořádkovými a trestními normami 

potíţe), jenţ vystupoval v roli ţalobce, se plně spokojil se sumou 2500 kop gr. míš. Ve sporu 

byli obviněni i další účastníci šarvátky, protoţe se ale prokázalo, ţe oběť hádku vyvolala, byli 

díky institutu tzv. počátku obvinění zbaveni. Vyčkal-li by Jan Jiří Háša z Oujezda rozsudku, 

ušetřil by nemalý peníz. 

 Podobně roku 1595 byla vraţda Pavla Malovce z Malovic Mirkem Mírkem ze Solopisk 

vyřešena smlouvou („Potomně to smlouvou uplaceno a spokojeno.“).
193

 85 kop gr. č. platil 
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manţelce po zabitém Vítovi, formanovi z Kutné Hory, jeho vrah Adam Cyrill, krčmář 

z Prahy. Došlo k tomu roku 1600 a příčinou byla opět hádka v hospodě.
194

 Vraţdy Mikuláše 

Velemnického se v roce 1602 dopustil Kašpar Bechyně v Praze. Zemský soud jej o pět let 

později odsoudil k smrti, ale ţaloba se spokojila se smluvním řešením.
195

 Smluvně se 

hrdelnímu trestu vyhnul i N. Trmal, který (prý nechtěně) zastřelil v Benešově roku 1603 

Adama Byšického.
196

 Poslední smlouvou o hlavu v Dačického Pamětech je zabití Hanse Peka 

v Kutné Hoře roku 1612 Janem Šebestou: „Potom to placením spokojeno.“
197

 

 Popisované případy lze porovnat z hlediska výše finančního odškodnění, na kterém se 

strany dohodly. Zatímco za zabití Jakuba Hubáčka musel Kryštof z Kutštejna uhradit 900 kop 

gr. čes. (rok 1543), smrt Fridricha Hrabáně z Přeruběnic, ke které došlo na konci 

sedmdesátých nebo na počátku osmdesátých let 16. století, stála viníka 1500 kop gr. míš. (750 

kop gr. čes.). Roku 1584 spáchaná vraţda Václava Hrabáně přinesla Janu Jiřímu Hášovi 

z Oujezda povinnost platil 2500 kop gr. míš. (1250 kop gr. č.). Tato částka je ze všech smluv 

o hlavu nejvyšší pravděpodobně právě proto, ţe Háša potřeboval celou věc vyřídit co 

nejdříve, aby se mohl v klidu oţenit. Bylo to ještě před vynesením rozsudku, případ byl ještě 

čerstvý, a tak mohl pozůstalý ţalobce na Hášu tlačit „vyhnat“ cenu vysoko. Kdyby Háša mohl 

počkat na rozsudek kutnohorského soudu, nemusel by výsledně Hrabáňovi platit vůbec nic, 

protoţe oběť byla uznána za provokatéra bitky.   

 Za vraţdu neurozené osoby, kutnohorského formana Víta, stačilo zaplatit 85 kop gr. čes. 

Mikuláš Dačický musel třicet tři let od spáchané vraţdy Felixe Šťastného Novohradského 

z Kolovrat zaplatit 125 kop gr. čes. Nelze přehlédnout, ţe Dačického trest byl v porovnání 

s ostatními případy aţ nepřiměřeně nízký, i kdyţ svoji roli hrál samozřejmě letitý odstup. Obě 

niţší částky jsou však ve zjevné disproporci k „ceně“, kterou měl v Právech městských ţivot 

sedláka. Zavraţdil-li jej měšťan a byl-li ţalován, náleţela sedlákově vrchnosti pokuta ve výši 

300 kop gr. č.
198

 Dvě třetiny z částky měla obdrţet manţelka a děti zavraţděného, jednu 

třetinu vrchnost. Jako vysvětlení této diskrepance se nabízí fakt, ţe právní norma ţila (a stále 

ţije) dvěma ţivoty. První z nich se pohybuje pouze v intencích psané formy, zákonného 

předpisu, který stanovuje finální, do značné míry však pouze ideální stav. Ve druhém, 

reálném ţivotě však mohla právní norma nabývat zcela odlišných, nebo alespoň upravených 
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rozměrů. Výpočet výše pokuty za zmrhaný lidský ţivot se tedy vázal na konkrétní situaci a 

nabýval individuálních dimenzí. Dačický však zapsal i pokutu, jejíţ výše se pohybovala zcela 

v souladu s psanou normou – roku 1613 zastřelil Samuel Labuška (syn kutnohorského 

měšťana) Jana Ţandovského, poddaného Adama Slavaty, a pokuta za tento čin činila „podle 

zřízení zemského“ přesně oněch 300 kop gr. č.
199

    

 Dačický ve svých zápisech bohuţel nijak neupřesňuje, jakým procesním postupem byly 

smlouvy o hlavu uzavírány. Dobové právo umoţňovalo dva způsoby – buď byl 

zprostředkovatelem dohody soud a obě strany ji uznaly a přistoupily na ni, nebo se soud 

dohody vůbec neúčastnil a respektoval soukromé, mimosoudní narovnání. Prostředníky 

v tomto narovnání mohli být zvláštní rozhodčí či smírčí soudci, tzv. ubrmané.
200

 Úřad 

ubrmanství nesměla vykonávat osoba mladší patnácti let, sirotek, blázen (tedy osoba 

nedostatečného rozumu), němý a hluchý. Dozvěděl-li se ubrman při vyjednávání o 

okolnostech případu či jiných skutečnostech, které by opravňovaly k podání ţaloby a dalšímu 

trestnému stíhání, nebylo jeho povinností tyto skutečnosti oznámit. Činnost ubrmana byla 

diskrétní mediátorskou sluţbou a osoba ubrmana musela poţívat důvěry všech zúčastněných. 

Tím, ţe prostředník měl zachovat mlčenlivost a tajemství, jistě chtělo předbělohorské právo 

zvýšit atraktivitu tohoto způsobu řešení sporů pro jejich účastníky.  

 Strany si mohly případně zvolit ubrmana jiného,
201

 pokud byl ten dosavadní podjatý, 

zlopověstný (bezectný) nebo měl-li skryté postranní úmysly a vlastní soukromé zájmy, které 

se ve sporu snaţil uplatňovat. Ve sporu vystupovalo ubrmanů více, zpravidla tři, přičemţ 

první zvolený a ten, který byl známější, měli vůči ostatním nadřazené postavení. Překáţkou 

ve výkonu zprostředkovatelské funkce a důvodem k volbě jiného rozhodce však mohla být i 

objektivní příčina – nemoc, zaneprázdnění, nezáměrná nepřítomnost, obecní povinnost či 

nutnost vykonat úkol obecní povahy. Chyběly-li ve městě osoby vhodné k ubrmanství, bylo 

moţné poţádat o sluţby rozhodce z jiného města, i kdyţ se jednalo o draţší a organizačně 

náročnější postup.
202

 V Koldínových Právech městských je kladen důraz na dobrovolnost 

instituce ubrmana, tedy fakt, ţe strany se na řešení sporu prostřednictvím rozhodce musely 

dohodnout, tím pádem se k tomu dobrovolně rozhodly. Z toho plynula povinnost stran 
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respektovat jeho rozhodnutí a také jej vykonat – odvolání proti rozhodnutí ubrmana nebylo 

moţné.
203

 

 Smlouva o hlavu, která ukončovala spor Mikuláše Dačického z Heslova, byla typická i 

z dalšího důvodu – obsahovala totiţ takzvaný akt pokory, vyjádření poníţeného postavení 

viníka (které se Dačického bouřlivé povaze vůbec nemohlo zamlouvat, ale které z důvodu 

svých přibývajících let a tenčících se finančních zásob musel snést) a také další omezující 

podmínku, totiţ zákaz kontaktů s rodinou pozůstalé dcery Novohradského z Kolovrat a 

povinnost chovat se vůči komukoli z příbuzenstva poškozených uctivě a mírně. Vedle této 

velmi časté podmínky se ve smlouvách o hlavu vyskytoval také zákaz konzumace alkoholu, 

nošení zbraní apod. Institut smluv o hlavu mizí z českého právního řádu přijetím Obnoveného 

zřízení zemského v roce 1627. Současně se soukromá iniciativa přesunuje na nejvyššího 

praţského purkrabí nebo na nejvyššího hofmistra, případně na jiného nejvyššího úředníka. 

Začíná se tedy důrazněji prosazovat zásada ex officio.  

 

1.2 Ženy a jejich podíl na trestném činu usmrcení v Pamětech 

 

Ţeny se v Pamětech Mikuláše Dačického z Heslova vyskytují mnohem častěji v pozici obětí 

neţ pachatelů. Co se týče trestných činů proti ţivotu, podezřelé, obţalované, odsouzené nebo 

potrestané ţeny a dívky se v Pamětech objevují celkem čtrnáctkrát. Fakticky potrestaných pak 

bylo jen osm ţen. 

 Uţ Mikulášův dědeček Mikuláš z Práchňan se k jednomu případu vyjádřil stručně a 

výstiţně takto: „Jan Mrva na Kaňku zabil svou ţenu. Nedobře učinil.“
204

 Manţelky byly 

objektem hněvu svých manţelů opakovaně a alespoň co se Pamětí týče, staly se jejich obětmi 

vícekrát. Poklesek rytíře Petra Jeţovského z Lub (1615), o kterém jsme se jiţ zmínili výše, 

byl „odměněn“ stětím. Další vrah své manţelky (zastřelil ji z ručnice v hádce), Samuel 

Kavka, ze svého zločinu vyvázl beztrestně – z vězení byl propuštěn, dokonce se účastnil 

pohřbu a následnému trestnímu stíhání se mu podařilo vyhnout – „Počálo jse naň o to 

nastupovati, ale to potom zmizelo.“
205

 Dalším stejně se provinivším pachatelem byl Chval 

Voda, který v roce 1599 zabil svou ţenu proto, ţe mu zahýbala. Dačický nás bohuţel 

neinformuje o tom, zda a jak byl Voda potrestán.
206
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 Zpětně „vynést rozsudek“ by bylo moţné jen pokud bychom znali bliţší okolnosti zabití 

této nevěrné manţelky. Podváděnému manţelovi bylo totiţ tehdejším právem umoţněno 

pomstít se na cizoloţnici (manţel na manţelce, ale také otec na dceři) a jejím milenci 

okamţitě: „Manţel svou manţelku a otec svou dceru zastihl-li by v cizoloţném skutku, tehdy 

oba, totiţ cizoloţníka i cizoloţnici, zabiti můţe a ţádné pokuty pro to neponese, neţ 

příseţných přivolaje, takovou nešlechetnost jimi obvede.“
207

 Lidský ţivot, a to dokonce i dva 

lidské ţivoty, tu mají menší váhu a hodnotu neţ manţelská věrnost (poslušnost otci) a čest 

podvedeného. Cizoloţství jako takové (které Koldín označuje jako „porušení loţe cizího“), ať 

uţ spáchané ţenou či muţem, bylo trestáno ztrátou hrdla.
208

  

 Nicméně Dačický zapsal do svých Pamětí i situaci, ve které přistihl ţirovnický řezník 

Brichca svou ţenu s jiţ zmíněným Kryštofem, synem Alberta z Kutštejna. V náhlém afektu 

jej zabil řeznickým noţem.
209

 Jednalo by se o klasický případ, ve kterém přicházela v ţivot 

právě norma o beztrestnosti zabití cizoloţníků, Brichca byl však za tento svůj čin sťat. 

Příčinou byl právní status zabitého Kryštofa z Kutštejna. Brichca byl totiţ poddaným pánů 

z Kutštejna, zabil tudíţ člena rodiny své vrchnosti. Tato vraţda měla proto ještě další 

rozměry, které neumoţňovaly pouţití článku M. XXXIX Koldínových Práv.    

 Ţeny byly i nepřímou příčinou mordů a vraţd, neboť jak trefně vystihl sám slavný a 

zdatný kutnohorský frejíř a svůdce Mikuláš Dačický, „Postranní frej a oţralství nic dobrého 

nepůsobí.“
210

 Situace související s milostnými dobrodruţstvími mohly být pro všechny 

zúčastněné velmi nebezpečné a také dramatické, zvláště jednalo-li se o nedovolený a tajný 

vztah. V Pamětech se nachází i zmínka o proslulé praţské aféře ze začátku 17. století, přesněji 

z roku 1605. Tehdy přistihl Adam Havel (Gallus) z Lobkovic ve svém domě Hanibala ze 

Schönbergu, hraběte z Nanteuil (Dačický píše jeho jméno jako „N. z Šumburku“), který zde 

byl na tajné návštěvě u Lobkovicovy manţelky Markéty z Mollartu, jedné z nejkrásnějších 

ţen tehdejší Prahy. Druhý den byl hrabě nalezen ubodán a podvedený Adam Havel byl velmi 

silně podezřelý z vraţdy, nebo spíše z jejího organizátorství – Dačický však neuvádí ţádné 

obvinění – píše: „N. z Šumburku, pán přespolní, zabit jest (nepovědomo vuobec proč a jak a 

od koho)“.
211

 Adam Havel však své obvinění a silný společenský tlak plynoucí mimo jiné také 
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ze strany své rodiny neunesl a v roce 1605 sám ukončil svůj ţivot poţitím jedu, a to ještě před 

tím, neţ byl vynesen rozsudek.  

 Hádky a konflikty mezi manţely nebo mezi soky v lásce, jakkoli tragicky někdy 

končily, poskytují vzácné svědectví o některých rozměrech předbělohorských společenských 

a intimních vztahů. Dačického Paměti nabízejí v této oblasti více poutavých příběhů, které 

mají i zajímavý právní podtext. Jedna ţena se například nevědomky a bez svého přičinění či 

zavinění stala důvodem hrdelního zločinu spáchaného na prokurátorovi Valentinu Divišovi, 

kterého se dopustil Havel Skočnodvorský proto, ţe ji Valentin od sňatku s Havlem odrazoval. 

Následoval obvyklý trest smrti stětím.
212

  

 Ţeny se však neváhaly ani připojit k trestné činnosti jako návodkyně, pomocnice nebo 

organizátorky. Takovým procesem prošla milenecká dvojice Adam Zapský – manţelka 

Daniela Kapra, sekretáře císaře Ferdinanda II. Milenci se rozhodli překáţku, tedy manţela, 

odstranit násilným způsobem. Adam Zapský spolu se svými pomocníky pouţil k úspěšné 

vraţdě ručnici ve chvíli, kdy Kapr jel na koni. Dačický zapisuje tento trestný čin k roku 1625, 

o rok později připojuje zprávu o tom, jak jej postihlo dobové trestní právo. Neopomněl také 

zdůraznit, ţe ţena Daniela Kapra byla Němka a vedla „ţivot bezboţný a nešlechetný“. Oba 

byli uvězněni a odsouzeni k smrti. Zapského čekalo nepříliš zručně provedené stětí mečem, 

Kaprova manţelka byla za svůj podíl na zločinu cestou na popraviště mrskána metlami a 

taktéţ sťata mečem.
213

 Dluţno podotknout, ţe Koldínova Práva městská stanovují pro 

všechny cizoloţné, smilné a o manţelův ţivot usilující ţeny, stejně jako pro čarodějnice a 

„kouzelné“ ţeny, trest smrti.
214

  

 

1.2.1 Infanticidium 

 

Paměti podávají zprávu i o dalších případech prokázané či domnělé trestné součinnosti ţen na 

vraţdách a mordech.
215

 Trestný činem proti ţivotu pro ţeny nejtypičtějším však bylo 

infanticidum, zahubení zpravidla nemanţelského dítěte vlastní matkou. Infanticidium zapsal 

Mikuláš Dačický celkem čtyřikrát. Jsou to jediné trestné činy proti ţivotu v Pamětech, u 
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kterých byly ţeny jedinými a hlavními pachatelkami (s jedinou výjimkou
216

 z roku 1534). 

První dvě vraţdy dítěte (z roku 1608 a 1609) byly jejich matkám prokázány. Manţelka Matěje 

Kuchaře byla pro cizoloţství a následné infanticidium sťata.
 217

 Stejně jako za cizoloţství, i za 

infanticidium byl vynášen rozsudek ztráty hrdla, a to i za zabití jiţ narozeného dítěte, i za to, 

kdyby se ţena snaţila zabít svůj ještě nenarozený plod.
218

 „Také zabíjí ta, kteráţ plod z sebe 

vyhání, aneb týţ plod jakýmţ pak koli způsobem v sobě udušuje a mrtví. Téţ kteráţ do 

záchodu, do studnice aneb jinam svůj plod mece a hází.“
219

 Dačický k zápisu o manţelce 

Matěje Kuchaře ještě připojil tuto noticku: „muţ se jí ujíti nechtěl“. 

 Druhý případ, Anna Špetlová, dcera myslivce, byla pro zabití svého nemanţelského 

dítěte také sťata a zahrabána.
220

 Další dvě ţeny jiţ vyvázly lépe: v roce 1610 byly Lucka, 

merhyně (prostitutka) a její dcera Zuzka v důvodném podezření, ţe zabily Zuzčino dítě. 

Patrně chyběly důkazy, neboť obě byly u pranýře vymrskány a ocejchovány horkým ţelezem, 

poté vyvedeny z města a vypověděny pod trestem ztráty hrdla.
221

 Poslední infanticidium 

v Pamětech pak pro provinivší se ţenu dopadlo šťastně. Vdově Aneţce (původem z Kutné 

Hory) se narodilo nemanţelské dítě, které dala tajně zakopat. Ze svého stíhání byla uvolněna 

na rukojmí a Dačický bohuţel neinformuje o tom, zda byla za svůj skutek nějak potrestána. 

Protoţe nejspíše vlastnila značný majetek zděděný po zemřelém manţelovi, oţenil se s ní 

konšel Jakub Teklín.
222

 Aneţka otěhotněla jako vdova, nikoli manţelka, dopustila se tedy 

nikoli cizoloţství, ale smilstva. Jeho nedílným znakem byla dobrovolnost (oproti „násilí“, 

tedy znásilnění), trestem vymrskání z města.
223

 Koldínem zapsané právo však ţeně 

umoţňovalo vyjít z takové situace se ctí. Mohla obvinit otce svého dítěte a donutit jej buď 

k očištění přísahou, nebo ke sňatku, byl-li ovšem takový muţ svobodný.
224

 Nevíme, zda byl 

Jakub Teklín otcem dítěte či zda jej motivoval Aneţčin majetek, kaţdopádně sňatkem se její 

provinění smilstva legitimizovalo. Na trestnost za zavraţdění vlastního dítěte však uzavřený 

sňatek neměl ţádný vliv. 
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1.3 Usmrcení osob vykonávajících veřejnou funkci 

 

Úřední osoby byly při výkonu svého úřadu chráněny intenzivněji neţ „prostí“ lidé, tedy 

v tomto smyslu ti, kteří nebyli pověřeni nějakou veřejnou funkcí. V zosobněném úřadu se 

totiţ – stejně jako dnes – setkávala nejen jeho osobní tělesná integrita, ale i váţnost zastávané 

funkce, která měla být vykonávána nerušeně, důsledně, poklidně a pokud moţno bez 

komplikací. Útok na takovou osobu i její usmrcení byly trestány smrtí a v takovém útoku bylo 

spatřováno napadení správního aparátu a právního řádu. 

 Pavel Kristián z Koldína definoval zvláštní ochranu veřejně činným osobám v článku N. 

XVII takto: „Ţádný rychtáři a právu mocí odpírati, ani na právo mocí sáhati nemá. Kdoţby se 

toho dopustil […] za odbojníka práva usazen bude, kteréhoţto pokuta jest hrdla stracení.“
225

 

Všeobecnou a generální ochranu a specifický status přiznal úřadům (zejména soudcům) 

v článku A. XLII. Zde přiznává všem „vrchnostem“, soudním institucím, právo stíhat 

(pokutou, ale i závaţnějšími tresty včetně hrdelních) „[…] potupy a ublíţení, kteráţ by z 

oumysla od lidí všetečných jich právu i jim se dála […]“
226

 Útoky proti osobám pověřených 

veřejnou činností přitom nebyly v předbělohorském období výjimkou. Násilí bylo pácháno na 

katech a jejich pomocnících, konšelech či rychtářích.  

 Jiţ Dačického otec Ondřej Křivoláček-Dačický zaznamenal zabití dvou katů a biřiců, 

kteří byli usmrceni sedláky ve vsi Třebešice v roce 1559.
227

 Nezmiňuje se však ani o příčině 

ani o dozvucích násilného činu. Důvod vztaţení ruky na katy známe v případě události z roku 

1588, kterou jiţ zapsal Mikuláš Dačický. Tehdy došlo v Praze k usmrcení dvou katů poté, co 

měli popravit křesťana, jenţ zabil ţida.
228

 Katům se nedařilo provést exekuci hladce a 

přihlíţející dav byl navíc rozdráţděn uţ samotným faktem, ţe je popravován křesťan kvůli 

vraţdě ţida. Náboţenská a etnická nesnášenlivost se zde projevila velmi agresivním 

způsobem – dav katy ukamenoval a počínal si natolik rozhodně, ţe ani rychtář a jeho 

sluţebníci nezvládli zjednat pořádek a museli z místa utéct. Je s podivem, ţe si dav vybil své 

rozhořčení na vykonavatelích vůle městské správy a nikoli na ţidovské obci, například ve 

formě pogromu, jak bývalo poměrně často opakovaným zvykem.  

 Náboţenský rozměr se promítal do konfliktů s vrchností častěji, navíc v dramatizující se 

situaci těsně před vypuknutím druhého stavovského povstání. Známé a bezprostřední příčiny 
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květnových událostí roku 1618 měly své předznamenání například v Ústí nad Labem, kde 

v roce 1617 lidé zavraţdili svého primasa. Příčinou jim bylo jeho nepřátelské chování vůči 

jejich náboţenskému vyznání: „[…] vzavše příčinu, ţe by o nich nevěrně a zrádcovsky 

smejšlel a praktikoval proti religionu a jich náboţenství.“
229

 S největší pravděpodobností se 

tedy jednalo o evangelickou konfesi, která byla ústeckým primasem podle Dačického zprávy 

utlačována. Nespokojení lidé, posílení vědomím své početní převahy, se nerozpakovali 

zaútočit ani na urozené členy své vrchnosti: „V kraji Kouřimském zamordován jest hrozně 

pan Otta Jindřich z Vartnberka i paní N., manţelka jeho, od jeho vlastních poddaných, kteříţ 

vzali toho příčinu, ţe s nimi tejţ pán a paní ukrutně pro religion v náboţenství i jinak 

nakládali a je suţovali; pročeţ jse tíţ poddaní pozdvihli a srotili, a skrze to obávati jse bylo 

dalšího jiných pozdviţení a nebezpečenství.“
230

 Tato událost, hraničící s rebelií, které se jistě 

bylo co obávat z velmi důvodných příčin, se odehrála v roce 1625, tedy relativně dlouho poté, 

co císař prostřednictvím svých speciálních komisí aplikoval ta nejzásadnější rekatolizační 

opatření.
231

 V tomto krátkém záznamu z Dačického Pamětí tedy můţeme najít další z dílčích 

důkazů o tom, jak pomalu, nestejnoměrně a neochotně obyvatelstvo reagovalo na pokyny 

náboţenské povahy. 

 Kdokoli usiloval o „bezhrdlí své vrchnosti“, naplnil skutkovou podstatu trestného činu 

crimen laese majestatis. Ta v pojetí městského práva obsahovala také lstivý úmysl způsobit 

zkázu vlasti a obecného dobrého, dávání tajných rad nepřátelům (vyzvědačství), spojenectví 

s nimi, zrada spoluměšťanů, podpora nepřátel – souhrnně se tyto skutkové podstaty dají 

označit pozdějšími pojmy zrada a vlastizrada. Pavel Kristián z Koldína zařadil tento zločin do 

skupiny „crimina publica“. Osoba provinivší se tímto zločinem se stávala psancem a kdokoli 

ji mohl beztrestně zabít.
232

 „Propadá čest, hrdlo, statek, kdoţ by koli: I. Usiloval o bezhrdlí 

své vrchnosti.“
233

 Crimen laese majestatis byl u Koldína oproti zemskému právu zacílen 

primárně na ochranu města (potaţmo státu) před rozvracením, přičemţ osoba krále tu není 

vůbec zmiňována.
234

  

 V ţádném ze zmíněných zápisů, které popisují vraţedné výpady proti úředním osobám, 

nás však autoři Pamětí bohuţel neseznamují s tresty, které za tyto trestné činy byly vyneseny. 

To naštěstí neplatí pro další dva zápisy – v prvním případě se jedná patrně o prostou vraţdu 

                                                           
229

 Tamtéţ, s. 339. 
230

 Tamtéţ, s. 416. 
231

 Jiří MIKULEC, 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je země, toho je i náboţenství, Praha 2005. 
232

 K. MALÝ a kol. (edd.), Práva městská království českého, s. 274. 
233

 Tamtéţ, s. 621. 
234

 K. MALÝ, Trestní právo v Čechách, s. 54–58. 



68 

 

šatlavního biřice v roce 1591, a to moţná z důvodu, který se k jeho pořádkovým úkolům 

nutně nemusel vztahovat.
235

 Stětí bylo tedy klasickým následkem vraţdy. K vraţdě z roku 

1578 je však Dačický sdílnější: tehdy se N. Škoda v Kolíně pohádal s místním rychtářem, 

který jej vyhledal stran jakéhosi dluhu, který Škoda měl v Kutné Hoře a v souvislosti s kterým 

došel do Kolína list od kutnohorských úřadů. Rychtář mu prý „tuze domlouval“, aţ Škoda 

tasil zbraň a zabil jak rychtáře N. Ţemličku, tak jeho dva biřice, kteří jej doprovázeli. Byl 

uvězněn, v Kolíně odsouzen a vpleten do kola.
236

 Dačický opatřil tento svůj zápis lapidárním 

vyjádřením: „Zle na tom světě“. 

 

1.4 „Kolektivní“ pachatelství usmrcení 

 

Několika předešle zmíněným případům je společná jedna zajímavá okolnost. Pachatelem 

některých vraţd osob, které byly pověřeny nějakou veřejnou funkcí nebo byly vrchností, byl 

lid. Bezejmenná masa lidí, vůbec nebo jen špatně organizovaná, reagující na okamţitou 

situaci a řešící ji neracionálně, impulzivně, bez rozmyslu. Takové skupině lidí chybí pevně 

daná vnitřní struktura – jedná se většinou o náhodné seskupení osob, které se sešly při nějaké 

veřejné, obecné příleţitosti (typicky poprava, polní práce apod.). V okamţiku, kdy míra 

nespokojenosti davu překročí snesitelnou míru, lidé berou „spravedlnost“ do vlastních rukou. 

Autoři Pamětí pouţívají k označení takové náhodné skupiny pojem „sedláci“ (třikrát), „lid 

obecní“ (jednou), „někteří z obce“ (dvakrát), „chasa“ (jednou), „lidé“ (jednou), „poddaní“ 

(jednou). Proti davu není schopen nikdo zakročit – buď není vůbec nikdo způsobilý přítomen, 

nebo jsou místní policejní sloţky ve výrazné menšině a raději se spasí útěkem, protoţe masa 

lidí je nezvladatelná a davový efekt zvyšuje jeho nebezpečnost, agresivitu a vědomí vlastní 

síly (případ ukamenování praţských katů, 1588). 

 Mezi příčinami (jsou-li zapsány kronikářem) najdeme jiţ zmiňovanou náboţenskou 

řevnivost mezi jednotlivými konfesemi a další, většinou důvody obranného charakteru – 

nikdy se nejedná o násilný útok. Tak v dramatickém roce 1624, ve kterém Čechami táhli 

císařští vojáci a olupovali „bezbranné“ sedláky, se tito rozhodli k činu. Shromáţdili se, aby 

vytvořili jednotku, nálada byla jistě velmi bojovná. Ukázalo se však, ţe loupeţiví vojáci jiţ 

odtáhli. Rozběsnění sedláci pak zavraţdili nejen jednoho vojáka, který se za svými druhy 

opozdil, ale také Jindřicha Hradeckého z Bukovna a jeho pacholka, domnívaje se, ţe jde také 
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o loupeţivé vojáky.
237

 O obranu šlo také v roce 1611, kdy lidé zavraţdili osobu duchovního 

stavu, Mathaea Sartoria, sedleckého opata. Kdyţ opat jel se svým převorem Dobiášem 

Meierem přes Přelouč, insultoval slovně kolemjdoucí ţeny a jednu z nich postřelil. Nato se 

lidé z Přelouče pomstili zamordováním obou prelátů a uloupením všeho, co ve voze měli.
238

 

 Osoby duchovního stavu se ale mohly od obecného lidu dočkat i ochrany, jako se to 

stalo v roce 1615 v Benešově. Lidé zavraţdili nikoli osobu veřejně činnou, ale Jiříka 

Blíţivského, který se nepohodl s nějakým nejmenovaným místním knězem.
239

 Posledním 

případem usmrcení urozené osoby lidem, který se v Pamětech nachází, byla vraţda Petra 

z Libenthalu, v Čechách osedlého Němce, která se stala roku 1622 v Luţici. V hádce o 

půjčení koní byl on a někteří členové jeho doprovodu zabiti vzbouřeným lidem, kterým se 

patrně nelíbil způsob vyjednávání, který Petr z Libenthalu zvolil.
240

  

 Všem těmto „kolektivním“ trestným činům v Pamětech chybí právní řešení. A to nejen 

proto, ţe je kronikář neznal, ale také proto, ţe tyto delikty nebyly vůbec potrestány. Městské 

právo neobsahovalo normu, která by upravovala situaci, ve které nebyl znám konkrétní 

pachatel. Z celkových osmi případů se Dačický (či jeho předchůdci) o právních dozvucích 

těchto trestných činů vůbec nezmínil šestkrát. Ve dvou případech si jen posteskl: „Nebylo 

slyšeti, aby o to na koho nastupováno a trestáno bylo“ (1611) a „Tak jse v ty časy dálo v 

souţeném království Českém bez nápravy a trestání“ (1624). Druhá poznámka by mohla na 

první pohled vypadat jako vyjádření Dačického nespokojenosti s beztrestností lidmi spáchané 

vraţdy domnělých loupeţivých vojáků. Trpká poznámka však byla namířena na 

komplikované a pro Dačického nepříjemné období první poloviny dvacátých let 17. století, 

které přineslo nejen sílící náboţenské tlaky, ale také nebezpečí pocházející od krajem 

procházejících vojsk. O rok později zaznamenaná vraţda Otty Jindřicha z Vartnberka a jeho 

manţelky byla navíc v první řadě chápána nikoli jako potrestáníhodný zločin, ale jako 

nebezpečí, ţe z revolty poddaných vznikne rozsáhlejší povstání či rebelie. 

 Právě ta okolnost, ţe jednajícímu lidu zpravidla chyběl jednoznačný vůdce, kterého by 

bylo moţné označit za organizátora a strůjce vzbouření, zabraňuje podřazení těchto činů pod 

tzv. „seditio“, „[…] pozdviţení aneb zbouření lidu, kteréţ se působí, kdyţ by někdo lidu 

obecného proti vrchnosti aneb ouřadu pozdvihoval.“
241

 Trestný tedy není lid jako kolektiv, ale 
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jednotlivec. Trest za takové jednání byl ukládán vzhledem ke konkrétní jedinečné situaci dle 

uváţení soudu.  

 

1.5 Sebevražda 

 

Úmyslné a dobrovolné ukončení vlastního ţivota povaţuje křesťanská teologie za těţký hřích. 

Ţivot byl (a ze strany všech u nás působících křesťanských církví stále je) chápán jako dar od 

Boha, který člověka zavazuje. Bůh byl navíc nejen dárcem, ale také vlastníkem ţivota, on 

jediný jej mohl zase vzít. Nepřípustnost sebevraţdy proklamovaná ze strany církve však nikdy 

dobrovolným odchodům ze ţivota nezabránila. Tlak církve na společnost byl vyvíjen mimo 

jiné také skrze odmítnutí pohřbení sebevrahů v křesťanské, posvěcené půdě. Dalším 

opatřením, dehonestujícím nešťastníka alespoň po smrti, kdyţ za jeho ţivota to nebylo moţné, 

pocházelo z trestního práva. To trestalo sebevrahy posmrtně spálením mrtvého těla na 

rozcestí.
242

 Potrestání mrtvého tak mělo být primárně signálem pro potencionální sebevrahy, 

aby si raději svůj čin rozmysleli proto, jak nečestně bude s jejich tělesnými ostatky zacházeno, 

sáhnou-li si na ţivot.   

 Paměti rodin z Práchňan a Dačických z Heslova evidují osmnáct sebevraţd – první 

v roce 1522, poslední v roce 1624. Jiţ z tohoto nemalého počtu je jasně vidět, ţe přes církevní 

a společenské opovrţení lidé k tomuto prostředku přistupovali poměrně často. Zmínky jsou 

navíc v Pamětech rozprostřeny rovnoměrně v celém zmíněném období. Je tedy moţno říct, ţe 

fenomén sebevraţd se (alespoň v obzoru autorů Pamětí) objevoval neustále, pravidelně a 

souvisle. Samotný výskyt těchto záznamů ale naznačuje, ţe sebevraţda pro naše kronikáře 

neznamenala obyčejnou a kaţdodenní záleţitost, naopak si podle jejich názoru zaslouţila být 

zvěčněna v jejich díle. Zejména z pozdějších zápisů Mikuláše Dačického, které jsou svou 

povahou „literárnější“ a sdílnější, lze alespoň rámcově poznat postoj, jaký tento kronikář 

k sebevraţdám a zejména sebevrahům měl.  
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 První tři zápisy pocházejí z per jeho předchůdců a jsou velmi stručné a nezaujaté. 

Mikuláš pak v souvislosti s popisem průběhu sebevraţd a jejich hlavních aktérů pouţívá tyto 

obraty: „zoufale“ (něšťastně, bezútěšně), „pominuv se smyslem“, „z nějaké tesknosti“, „na 

rozumu pošetilý“, „zahořekovavše sobě pro něco“, „zasteskše sobě něco“. Z jeho pohledu 

nejsou sebevrazi zavrţeníhodní hříšníci, ale spíše nešťastní lidé, kteří nezvládli svoji situaci, 

nebo lidé, kteří pozbyli rozumu a proto přistoupili k činu, který by jinak duševně zdravý 

člověk nevykonal. Sebevrahy neomlouvá, ale určitě jich lituje. Na sebevraţdy pohlíţí jako na 

jednoznačně nešťastné události. Na druhou stranu je zcela srozuměn s dobovým chápáním 

sebevraţd, bez emocí zmiňuje posmrtné, dehonestující zacházení s mrtvolami sebevrahů a 

nepochybně chápe dobrovolné odchody z pozemského světa jako prohřešek proti Boţímu 

řádu. Ve dvou případech se obrací k Bohu a prosí jej o pomoc citátem „O Deus omnipotens, 

ne nos inducas in tentationem.“
243

 Úryvek z Otčenáše „neuváděj nás v pokušení“ má patrně 

směřovat k tomu, aby Bůh od lidí odvrátil myšlenku odcházet ze ţivota předčasně. Mikuláš 

tedy sebevrahy explicitně neodsuzuje, jejich neštěstí, která vyústila v takové rozhodnutí, 

lituje, ale povaţuje je za nepřirozenou věc, která není v souladu s Boţím řádem. 

 Psychologie a sociologie vytvořily typologii sebevraţd a klasifikovaly jejich druhy 

takto: plánované (bilanční), impulzivní, předstírané, protestní, biické, patické a sebezabití. 

Zařadit všechny sebevraţdy vyskytující se v Pamětech do některé skupiny není pro 

nedostatek informací moţné, avšak přece jen některé zařaditelné jsou. Sebezabití jako úmrtí 

vlastním přičiněním, ale bez předchozího úmyslu, Dačický zapsal také – například „[…] Jan 

Kašpar Křečovský, zrostu nevelkého; utráceje ničemně a marně jmění své na něj případlé, 

všedše opilý na kůň dal se v harcování, a smrtelně se uraziv, umřel“.
244

 Tento zápis 

samozřejmě upoutá také opovrţením, které Dačický chová vůči Křečovského ţivotnímu stylu, 

který jinak byl jemu samému vlastní. Sebezabití bylo z hlediska dobového práva beztrestné. 

Předstírané sebevraţdy, jimiţ chce pachatel citově vydírat druhého a je si jist, ţe jej někdo 

najde a zachrání, v Pamětech nejsou, nebo je nelze rozpoznat.  

 Plánovanou sebevraţdu bohuţel v Pamětech také nepoznáme, neboť nám k ní kronikáři 

nezanechali dostatečné informace. To však neznamená, ţe ve skladbě zaznamenaných případů 

chybí. Zprávy typu „V Praze Jiřík Charous, jsa prvním konšelem, sám jse oběsil“
245

 nebo „Ve 

vsi Volšanech pan Jiřík Salava z Lípy z nějaké tesknosti sám jse z ručnice zastřelil“
246

 v sobě 
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mohou skrývat jakékoli pohnutky a přípravy. Bilanční sebevraţdy však často páchají váţně 

nemocní lidé. V úvahu by tudíţ připadal kuchař Adama Slavaty, který se, „jsa nemocen a na 

rozumu pošetilý“, zabil v roce 1608 – i kdyţ je to pouze spekulativní úvaha. Vyšší úroveň 

plánování se však pojila s případem zloděje Václava Mejnušky, který se pokusil o sebevraţdu 

ve vězení. Pobodal se noţem, který mu doručila jeho manţelka. Pokus se mu nezdařil, naopak 

mu uškodil, protoţe byl urychleně podroben útrpnému právu; jeho manţelka byla za svůj 

podíl také uvězněna.
247

 

 K impulzivním sebevraţdám lidé zpravidla přistupují z náhlého popudu, a to i při 

dlouhodobějších depresích. Takové situace jiţ je v Pamětech moţné poznat, zejména 

v případech, kdy byl pachatel – podle Dačického slov – duševně nevyrovnaný: „V pátek po 

neděli Cantate N., krejčí, příjmím Černohorský, pominuv se smyslem, vskočil do jedné 

hluboké šachty horní na Kaňku a tak se zabil.“
248

 Mnohem jasnějším případem impulzivní 

sebevraţdy jsou však následující dvě zprávy: „V kraji Bechyňském v Čechách pan Kryštof 

Skuhrovský, mladý člověk, jsa těţce v nějaké šarvátce zraněn a nemoha při hojení sebe 

bolesti snésti, do studnice vskočil, a tak jse utopivše mrtvý vytaţen jest.“
249

 „N., syn mladý 

řezníka N. Větrovského, jsa o něco slovy trestán od téhoţ otce svého, sám jse zoufale oběsil v 

jednom domě ve vsi Sv. Trojice nedaleko Hory Kutny leţící, nad hutmi horními 

šmelcovními.“
250

 

 Předposlední kategorie – biická sebevraţda – má motiv v realitě, tj. člověk vyhodnotí 

svoji situaci jako bezvýchodnou z reálných příčin (například dluhy). Takových sebevraţd je 

v Pamětech jistě pět, šestá není popsána výslovně, z jiných pramenů však víme, ţe k ní došlo 

(Adam Havel Gallus z Lobkovic, sebevraţda poţitím jedu, 1605). Důvody ostatních 

dobrovolných ukončení ţivota jsou následující: předešlá kriminální činnost a strach z trestu 

(Melichar Holoubek 1580, Václav Mejnuška 1624), konflikty a hádky s příbuzenstvem (hudec 

N. Zpěváček – hádka s tchyní 1599, N. Větrovský – hádka s otcem 1623), nesnesitelná bolest 

po utrpěném zranění (Kryštof Skuhrovský 1602). K patické sebevraţdě se člověk rozhodne 

patologickým způsobem, například zabije-li se schizofrenik kvůli strachu z halucinovaných 

objektů. Takoví sebevrazi jsou v Pamětech určitě čtyři – Dačický je popisuje buď výrazem 

„pominuv se smyslem“, nebo „na rozumu pošetilý“. Nad pátým případem se vznáší otazník. 

Jednalo se o zprávu z tištěných novin o Janu Aldwekerovi, který v Erlingenu (u Augspurku) 

                                                           
247

 Tamtéţ, s. 622. 
248

 Tamtéţ, s. 448. 
249

 Tamtéţ, s. 289–290. 
250

 Tamtéţ, s. 595. 



73 

 

zavraţdil nejprve svoji manţelku a čtyři děti a poté se oběsil.
251

 Hrůznost spáchaného činu 

nabízí teoretickou hypotézu, ţe Aldweker nemusel být zcela při smyslech, kdyţ se k činu 

rozhodl. Opět je ale pouhá spekulace. 

 Jakými prostředky se sebevrazi, o kterých se dochovala zpráva v Pamětech, sprovodili 

ze světa? Nejoblíbenějším prostředkem bylo pouţití řezné nebo sečné zbraně – meč, tulich 

nebo nůţ (sedmkrát), oběšení (čtyřikrát), skok do šachty (dvakrát), zastřelení střelnou zbraní, 

například ručnicí (dvakrát), utopení ve studni nebo v rybníce (dvakrát). U jedné sebevraţdy 

způsob zabití neznáme a u Adama Havla z Lobkovic, jak jiţ víme, to byl jed.  

 V šesti případech, a pokaţdé je původcem Mikuláš Dačický, jsme informováni i o tom, 

jak bylo nakládáno s mrtvým sebevrahovým tělem. Výše jiţ bylo zmíněno, ţe podle dobového 

práva sebevrah zasluhoval potrestání i po smrti. Nejtypičtějším způsobem bylo spálení jeho 

těla – zpravidla se tak dělo na rozcestí. Sebevrahovo tělo bylo spáleno v případě německého 

muţe, který zavraţdil svoji rodinu a poté se oběsil. „[…] jehoţ tělo z nařízení práva na prach 

spáleno jest.“
252

 Dačický však nepíše o ţádném pálení mrtvého těla, které by se odehrálo 

v českých zemích, i kdyţ v jiných pramenech se informace o takových případech dochovaly. 

Dačický vícekrát hovoří – bohuţel neurčitě – o tom, ţe tělo bylo odklizeno katem, neuvádí 

však, jak: „[…] pročeţ od kata jest odklizen.“
253

 Melichar Holoubek, který byl ve vězení 

v Novém Městě praţském pro nerespektování rozsudku vyhoštění, se v roce 1580 ve vězení 

podřezal. Trest jej však neminul ani poté – byl vyvezen na popraviště a sťat.
254

 Nešťastný 

hudec Zpěváček se probodl tulichem roku 1599 po hádce s tchyní a i jeho čekal nečestný 

pohřeb, bez ohledu na to, ţe jej manţelka a její matka připravily k řádnému pohřbu („[…] 

[manţelka a tchýně, pozn. J. M.] kteréţ jeho tak mrtvého pěkně na máry ku pohřebu 

připravily, ale z poručení práva jest mistrem popravním odklizen.“).
255

 Jiný proces čekal 

Kateřinu Svobodovic, která se v roce 1612 vrhla do důlní šachty. Její tělo nebylo spáleno, ale 

zakopáno u kostelíka Máří Magdaleny nedaleko Kaňku.
256

 Posvěcené půdy jí samozřejmě 

nemohlo být dopřáno, ale místo blízko kostela bylo pro klid její duše jistě lepším místem neţ 

hranice na rozcestí.  
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 Takto o nakládání s těly sebevrahů hovoří kronikář. Ani jednou se tedy výslovně 

neshoduje s normou, kterou pro tuto situaci zapsal Pavel Kristián z Koldína.
257

 V článku O. I 

svých Práv městských nejprve vypočítává různé způsoby a příčiny spáchání sebevraţdy: 

„Těch, kteříţ sobě sami hrdla odjímají mečem, provazem, skočením shůry do studnic, 

záchodův, do vod, dolův, aneb jakýmţkoli jiným spůsobem z zoufalství, z bázně, z strachu 

aneb přílišných starostí a zármutkův, kdyţ jim o čest, o hrdlo i o statek běţí […].“
258

 Výčet je 

demonstrativní a obratem „jakýmţkoli jiným způsobem“ se vztahuje na všechny jiné moţné 

prostředky k dobrovolnému ukončení ţivota. Následuje zajímavá argumentace odůvodňující, 

proč nemají těla sebevrahů nárok na pohřbení v posvěcené půdě (na hřbitovech nebo 

v kostelích) – důvod je spatřován v tom, ţe sebevrah ubliţuje nejen svému tělu, ale také svojí 

duši, a proto zasluhuje nemilosrdnější společenské odsouzení a trest. Tato zásada má být 

univerzální pro všechny lidi všech stavů, povolání a důstojenství.
259

 Konečně na konci 

prvního odstavce tohoto článku se nachází pravidlo pro futuro: „Ale taková těla jich mají 

skrze poprávci na rozhraní [rozcestí, kde bývalo popraviště, pozn. J. M.] vyvoţována a tam 

pálena býti.“  

 Je velmi pravděpodobné, avšak nikoli zcela jisté, ţe Dačický výrazem „odklidit“ mínil 

právě uzákoněné spálení mrtvoly, výslovně to však pro české prostředí neuvádí ani jednou. 

Druhý odstavec článku O. I přece jenom připouští výjimku z výše popsaného pravidla. 

Dehonestující trest nebyl určen pro ty sebevrahy, kteří přišli o rozum kvůli těţké nemoci a 

které neuhlídali jejich blízcí či jiní dozorci: „Avšak přísnost práva tohoto na ty se nevztahuje, 

kteříţe pro těţkost nemoci, zblázníce se a o rozum i paměť přijdouce, v nětco takového skrze 

přátel aneb stráţných svých nedbánlivost vešli.“ Jak jiţ víme, takových situací je v Pamětech 

popsáno vícero, můţeme-li ovšem podřadit obrat „pominuv se smyslem“ pod zákonnou 
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formulaci. Pod druhý odstavec by také patrně spadal Kryštof Skuhrovský, trpící 

nesnesitelnými bolestmi, které jej připravily o rozum, chladné uvaţování a pud sebezáchovy. 

Z pramenů však také plyne, ţe zákonná výjimka nebyla aplikována univerzálně a vţdy bez 

rozdílu. Zpráv o sebevrazích, kteří ukončili svůj ţivot v nepříčetném stavu nebo silně 

ovlivněni těţkou nemocí, a přesto byli posmrtně dehonestováni (jako například zahrabáním na 

popravišti na stejném místě, kde byli pochováváni popravení zločinci), se dochovalo více.
260

 

 

2. Rvačka 

 

Pokusit se vyčíslit počet rvaček v Dačického Pamětech je nesmírně komplikovanou a 

obtíţnou záleţitostí. Hádky a následné rvačky, ať uţ se děly na ulicích, v hospodě (těch byla 

většina) nebo jinde, patřily k celkem běţným jevům předbělohorské městské kaţdodennosti. 

Dačický a jeho předchůdci zaznamenali rvačku kvůli ní samotné jen v případě, kdy měla 

nějaké zvláštní okolnosti. U mnoha usmrcení zase najdeme výslovnou zmínku o tom, ţe 

k němu došlo po předchozí rvačce, nebo lze uskutečnění rvačky předpokládat z kontextu. 

V Pamětech se pojem „rvačka“ nikde nevyskytuje. Dobovým pojmem pro tento trestný čin 

ohroţující ţivot a zdraví člověka byla „šarvátka“, jinak také „rvánie“, „rumrejch“, „próboj“ či 

„bitka“. Dačický pouţívá také další ekvivalenty – „sváda“ či „váda“. Terminologicky 

sporným slovem je také sloveso „posekati“, typické spíše pro starší zápisy v Pamětech. 

Posekat (ve starším tvaru „posieci“, jinak také „srubati“) znamenalo někoho seknout, zranit 

seknutím, tedy za pouţití sečné zbraně.
261

    

 Rvačky, které neměly za následek smrt zúčastněných, jsou v Pamětech čtyři. Pátá, nad 

kterou visí otazník, je jiţ zmíněný delikt z roku 1543, ve kterém Kryštof z Kutštejna 

„posekal“ Jakuba Hubáčka a musel proto platit 900 kop gr. č. Ze zprávy se nedozvídáme, zda 

poškozený zemřel. Podle mého názoru je to však vzhledem k výši zaplacené pokuty téměř 

jisté. Ostatní mají o poznání jasnější průběh. Mikuláš z Práchňan povaţoval za vhodné 

uchovat vzpomínku na dva kutnohorské trubače, kteří se v roce 1517 provinili útokem proti 

úřední osobě – rychtáři („na rychtáře městského sáhli, jej posekavše“).
262

 Uloţený a také 

vykonaný trest měl pro jejich profesi fatální důsledky – jejich uťaté ruce (které se de facto 

trestného činu dopustily) byly přibity na pranýř uprostřed náměstí. Kromě toho, ţe tento zápis 
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přináší drobný, ale zajímavý příspěvek ke studiu raně novověké kriminality hudebníků,
263

 

vypovídá o ţivé praxi ochrany osob pověřených veřejnou funkcí.  

 Sankcionována – a to poměrně přísně – byla nejen usmrcení těchto osob, ale i jakákoli 

jiná napadení, jako tomu bylo v případě dvou trubačů působících toho času v Kutné Hoře. 

Veřejné vystavení jejich končetin bylo jasným signálem všem dalším potencionálním 

delikventům, kteří by chtěli narušovat výkon veřejné funkce. Nevíme, jaká zranění utrpěl 

napadený rychtář, avšak byl-li by zabit, čekalo by oba viníky nikoli useknutí rukou, ale téměř 

jistá smrt. Pavel Kristián z Koldína později jasně formuloval zvláštní ochranu městským 

rychtářům v článku N. XVII: „Ţádný rychtáři a právu mocí odpírati ani na právo mocí sáhati 

nemá. Kdoţ by se toho dopustil, a to by naň usvědčeno bylo, za odbojníka práva usouzen 

bude, kteréhoţto pokuta jest hrdla stracení.“
264

 Tato hrozba jistě byla na místě, zdá se totiţ, ţe 

se rychtářský úřad nedařilo vţdy účinně ochránit.
265

    

 Stejný kronikář zapsal i jiné dvě rvačky, k jejichţ průvodním jevům patřilo utínání 

lidských údů. Jindřich Jan Prennar však naštěstí přišel jen o prsty. V roce 1532 se totiţ svadil 

Jan Beneščin s Jindřichem z Vrchovišť (který byl „posekán“)
266

 a účastníkem šarvátky byl i 

řečený Prennar. Štefan Mírek ze Solopisk ztratil ruku v roce 1543 vůlí Pavla Roudnického.
267

 

Poslední rvačkou v dnešním slova smyslu a také jediným případem, o kterém referuje 

Mikuláš Dačický, je spor N. Němečka, krejčího, s Jindřichem Myškou ze Ţlunic v roce 1591. 

Ten vyvrcholil pravděpodobně ve zranění Myšky na tváři – zápis v Pamětech totiţ postrádá 

sloveso: „[…] p. Jindřich Myška ze Ţlutic, v tvář škaredě […] (sic), v domě hostinském 

[…].“
268

 Němeček byl uvězněn, ale protoţe se prokázalo, ţe bitku začal poškozený, a to bez 

dostatečné příčiny, byl obţalovaný zase propuštěn. Institut počátku fungoval tedy i 

v takovýchto situacích.  

 Místem konání, je-li uvedeno, je většinou hospoda – šenkovní nebo hostinský dům. 

Třikrát je to dokonce konkrétní šenk, U Kadeřávků a U Bakalářů. Druhý jmenovaný byl 

Dačického oblíbeným místem, kde trávil velký díl svého času. Není tedy nikterak 

překvapující, ţe jej dění v tomto hostinci zajímalo. Je také moţné, i kdyţ to z pramene 
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bezprostředně neplyne, ţe byl Mikuláš očitým svědkem těchto událostí. Dalším prostorem, 

který byl náchylný k agresivním útokům a násilným činům, byl nevěstinec. Dačický uvádí 

takovou situaci k roku 1605, kdy se v jednom takovém domě v Novém Městě praţském 

odehrála dramatická šarvátka.
269

 Ta však jiţ měla za následek smrt účastníků. Jedná se tudíţ o 

(řečeno dnešní právní terminologií) o rvačku, případně ublíţení na zdraví s následkem smrti. 

Vyskytly se i takové průběhy trestné činnosti, ţe se účastník rvačky stával vrahem aţ několik 

dní či dokonce týdnů po rvačce samotné, jejímţ výsledkem bylo ublíţení na zdraví, které 

způsobilo oběti smrt. Za příklad dobře poslouţí jiţ citovaná šarvátka z hostince U Bakalářů 

mezi Václavem Hrabáně z Přeruběnic a Janem Jiřím Hášou z Oujezda: „[…] v kteréţto 

šarvátce jest tejţ Václav Hrabaně v ruku zraněn, od toho zranění po dvou téhodních, totiţ v 

neděli Jubilate, umřel a ve vsi Pečkách nedaleko Hory Kutny pohřben.“
270

 Jiný nešťastník 

podlehl svým zraněním ve vězení: „jeden mladý člověk řemesla koţeluţského, Eliáš jménem, 

dostav jse pro šarvátku do vězení a jsa v té šarvátce stlučen a zeprán, umřel hned v témţ 

vězení.“
271

 

 Pavel Kristián z Koldína, stejně jako Mikuláš Dačický, slovo „rvačka“ nepouţívá. Těsně 

předtím, neţ se pouští do vraţd, se však věnuje výtrţnostem (články N. XVIII–XXVI). 

Připouští, ţe se můţe jednat o vis privata, jednání, jehoţ objektem jsou soukromá práva 

protivníka – typicky majetek či zdraví. Zde se tedy nacházejí některé skutkové podstaty, které 

dle dnešní právní terminologie lze zařadit pod pojem rvačka. Výtrţností byly: ozbrojený vpád 

na cizí grunty a způsobení škody, bezdůvodné vytasení zbraně nebo její pouţití v úmyslu 

někoho zranit nebo skutečné násilí (bez prolití krve), bezdůvodné poranění protivníka zbraní 

nebo jeho pronásledování se zbraní, úmyslné strţení nebo sraţení z koně, bezdůvodné zbití 

posla a odnětí doručovaných listů, násilí vůči straně v soudním sporu (projednání takového 

deliktu mělo přednost před hlavním sporem, řešil jej stejný soud) a rušení výkonu drţby 

pozemků.
272

 Ţalobce musel dokázat zlý úmysl pachatele a skutečnost, ţe obţalovaný jednal 

bez řádného důvodu. Pachatel mohl jednat sám nebo s pomocníky, mohl uţít zbraně, ale také 

ublíţit poškozenému prostřednictvím „suchých“ ran, které nekrvácely. „Kdoţby […] 

zoumyslně kdeţkoli na koho braně své dobyl aneb touţ braní naň vyhodil, chtě jemu uškoditi, 

aneb ţe by jeden druhého bil, by pak neokrvavil, aneb suchými ranami jeden druhého ubil, 
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nemaje k tomu hodné příčiny.“
273

 Další článek zní podobně: „Kdoţby koho zranil aneb zsekal 

aneb za ním se s dobytou braní sháněl bez příčiny hodné.“  

 Rozsudek ve věci spáchané výtrţnosti měli soudci vynášet podle svého uváţení 

s ohledem na závaţnost skutku. Zvláštní pravidlo bylo určeno pro výtrţnosti, které se 

dopustila čeleď nebo sluţebník. Tehdy se poškozený musel nejprve dotázat jejich vrchnosti, 

došlo-li k činu z jeho vůle.
274

 Ve všech případech výtrţnosti, které jsou výše zmíněny, zaujme 

především moţnost ospravedlnit je „hodnou příčinou“, kterou ovšem Koldín nijak přesněji 

nespecifikuje. Kaţdopádně, pokud pachatel svůj čin nevysvětlil pádnými důvody a nedokázal, 

ţe byl k takovému konfliktu oprávněn, čekal jej trest v podobě peněţité pokuty 5 kop gr. č., 

coţ byla nejniţší částka v systému Koldínových trestů.
275

  

 V Koldínových Právech se však kromě článků o výtrţnostech nachází i trestný čin 

ublíţení na zdraví (čl. S. XI–XVI).
276

 Zbití, zranění, zchromení a zpolíčkování je vis privata, 

tedy záleţitost, kterou soud řeší jen na základě ţaloby poškozeného. Paralelní existence 

ublíţení na zdraví a výtrţnosti a jejich označení za vis privata vzbuzuje otázku, jaký byl mezi 

těmito dvěma skutkovými podstatami vztah. Výtrţnost byla sice útokem proti právům, 

majetku a zdraví člověka, ale také proti veřejnému zájmu. Vyskytoval-li se tudíţ ve způsobu 

spáchání trestného činu veřejný prvek (například ochrana veřejného pořádku na městských 

ulicích apod.), byl klasifikován jako výtrţnost.
277

 V opačném případě, kdy se jednalo o 

„soukromoprávní“ ublíţení na zdraví, často došlo k oboustrannému zranění, typicky právě 

v případě rvaček. V takovém případě musel soud zjistit, zda jedna ze stran boj vyvolala, tj. 

dala „počátek“. Nepodařilo-li se označit za příčinu sporu ani jednu stranu, byly obě potrestány 

vězením, ovšem nikoli pro ublíţení na zdraví, ale pro výtrţnost, tedy veřejný delikt.
278

 Nároky 

poškozeného mohly být uspokojeny mimosoudní dohodou s útočníkem, a to buď z iniciativy 

účastníků samotných, nebo po vyzvání soudem. Teprve zklamaly-li vyjednávací schopnosti 

účastníků, určoval výši náhrady škody soud. 

 V Právech M. Brikcího z Licka se stejně jako u jeho mladšího kolegy slovo rvačka 

nevyskytuje. Sedmdesátá kapitola „O raněných a ranách vuobec“ však obsahuje některé 

normy, které by se v případě výtrţnosti, pouliční potyčky či hospodské třenice daly pouţít. 

Šestý artikul hovoří o raněných – byli-li konšelem spatřeni, jak se pohybují po městě bez 
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větších obtíţí, ale poté přesto na utrpěná zranění zemřeli, nemá být tento skutek posuzován 

jako vraţda: „tehdy obţalovaný ne z vraţdy, ale z raněnie [rána, zranění, pozn. J. M.] bude 

odpoviedati.“
279

 Podle Brikcího byla také přísněji trestána zranění způsobená v kostelích a na 

hřbitovech
280

 a svévolná manipulace se zbraněmi v době, kdy ve městě probíhal trh.
281

 Pokud 

byl pachatelem „raněnie“ chudý člověk, který nemohl zaplatit pokutu (60 gr. ţalobci, 100 gr. 

rychtáři, věrdunk grošů městu – cca 16 gr. č.), čekalo ho sedm týdnů v kládě.
282

    

 

2.1 Souboje 

 

Zabýváme-li se poněkud nedobovým pojmem „rvačka“, nutně narazíme na fenomén velmi 

typický pro předbělohorské Čechy, a tím jsou souboje.
283

 Jednou z forem jejich předobrazů 

byly takzvané Boţí soudy, při kterých se strany sporu střetávaly v boji. Vítěz měl na své 

straně pravdu a právo, neboť o výsledku souboje rozhodoval Bůh. Vliv na konstituování 

soubojů měly také středověké rytířské turnaje a takzvané šlechtické záští – krevní msta, 

praktikovaná především u germánských národů. Novověký duel, jehoţ důvodem bývala 

zpravidla poškozená čest jednoho z účastníků, vznikl pravděpodobně v průběhu 16. století, i 

kdyţ určit dobu jeho vykrystalizování je nesmírně problematické. Velmi obtíţné je také 

spočítat výskyt soubojů v Pamětech. Aţ do konce 18. století je totiţ prakticky nemoţné 

rozpoznat mezi rozmanitými druhy konfliktních situací – hospodskými rvačkami,
284

 

pouličními výtrţnostmi, výzvami před dům,
285

 úkladnými vraţdami – souboj v pravém slova 

smyslu, který navíc ještě v této době nebyl přesně definován.     

 „[…] zbit a zraněn jest N. Vranovský z Moravy […] svadivše se s Vilémem 

Konecchlumským a Hrdiborem Hrabaním v domě u Bakalářů a odtad, pobídše se, dostali se 
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za branou Kouřimskou a on Vranovský, jsa zraněn a zbit, vešel do domu Matyáše Stejška 

Freisichselbsta a tam umřel a u kostela s. Barbarae pohřben.“
286

 Setkáváme se zde opět 

s příslušníkem rodu Hrabáňů z Přeruběnic a opět při kriminální činnosti, ve které se umírá. 

Zúčastněné osoby se staly aktéry ozbrojeného střetnutí, které je v pramenech označováno 

mnoha různými pojmy: „váda“, „rvačka“, „sváda“, „půtka“, „bitva“, „souboj“, „mord“, 

„handl“, „šarvátka“, „zweikampf“, „duell“, „balgerey“, „zwistigkeit“, „rauffhandl“, „různice“ 

a jistě by se našly i další.
287

 V 16. a 17. století ještě není terminologie ani zdaleka jednotná. 

Později se však ze všech označení vyvine a ustálí pojem „duel“ jako „pravidly řízený souboj 

ke znovuobnovení cti“.
288

 Tato pravidla, která pak musela být při soubojích dodrţována, 

musela ještě v průběhu staletí projít vývojem. V době Mikuláše Dačického z Heslova se ještě 

o jakýchkoli pravidlech hovořit nedá.  

 „Zlatou“ dobou raně novověkých soubojů je v českých zemích rudolfínská éra, tedy 

osmdesátá léta 16. století aţ desátá léta století sedmnáctého.
289

 Císařský dvůr lákal velké 

mnoţství zahraničních hostů, ale také dobrodruhů, kteří s sebou přinášeli zejména 

jihoevropské zvyklosti, mezi nimiţ byl i fenomén duelů. Takovým typickým případem,
290

 kdy 

se v Praze střetli dva kavalíři jihoevropské národnosti, byl souboj z roku 1617: „Na hradě 

praţském v kostele novém za velkým palácem N., syn legáta hispanského, zabil N. hrabí, 

dvořenína legáta florenského, o místo jse pohodše v tom kostele; a šarvátka ta byla 

mistrná.“
291

 Tento souboj vykazuje více vlastností, které má duel mít – v první řadě se jedná o 

ozbrojený střet dvou jednotlivců. Dochází k němu bezprostředně, nebo jen s malým zdrţením 

po vzniku sporné skutečnosti (místo v kostele, ale obecně to byly slovní uráţky, hanlivé 

výroky a drobnější fyzické inzultace; neopominutelnou roli hrál také alkohol, hra – podezření 

z podvádění, nařčení ze lţi apod.). Velkou úlohu v situacích, které vedly k soubojům, hrálo 

stavovství a hodnotové, sociální, kulturní a materiální zázemí aktérů, jeţ se zpravidla dostalo 

do takového konfliktu, z něhoţ pro zúčastněné nevedla jiná myslitelná cesta neţ právě souboj. 

V tomto okamţiku měla pro duelanta větší cenu jeho čest a dobrá pověst (nebo jeho stavovské 
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skupiny) neţ vlastní ţivot. Nezbytnou podmínkou k uskutečnění souboje musela být také 

výzva, ať uţ výslovná nebo konkludentní. Avšak jiţ tato výzva byla v 16. století chápána jako 

výtrţnost.
292

 Na konci 15. století byl souboj prohlášen za prostředek nezpůsobilý k očištění 

cti. Došlo-li k souboji a jeden z účastníků v něm zahynul, znamenala výzva k souboji tzv. 

počátek, tedy přinášela beztrestnost vítězi, pokud byl ovšem vyzván. Proběhl-li souboj 

opačně, tedy vyhrál-li vyzyvatel, provinil se trestným činem vraţdy – přesněji řečeno mordu – 

a mohl tudíţ za něj být stíhán.  

 Mikuláš Dačický připojil ke zprávě o praţském souboji z roku 1617 pochvalnou doušku 

o tom, ţe se jednalo o mimořádně zdařilý šermířský záţitek. Naznačuje tím, ţe souboj 

povaţuje za něco naprosto běţného a normálního – něco, co si určitě nezaslouţí odsouzení.
293

 

Mikuláš se, jak známo, sám podobných šarvátek účastnil velmi rád a s gustem, bez ohledu na 

to, ţe jeho rukou byl utracen lidský ţivot. Jizvy a šrámy, které ve svých šarvátkách utrpěl, 

nijak neskrýval – jak jiţ víme, na jeho jediném známém vyobrazení jsou velmi dobře patrné, i 

kdyţ mohl lehce docílit toho, aby autor portrétu jizvy „přehlédl“. Byly vlastně symbolem a 

nesporným důkazem jeho vlastní cti. A jak je z textu jeho Pamětí poznat, souboje jej zajímaly 

všeobecně a také neváhal vyjádřit své uznání bojovým dovednostem zúčastněných duelantů. 

Tento poznatek však lze v Pamětech vysledovat jen mezi řádky. Dačického výslovné 

formulace, z nichţ následující jiţ byla v této práci citována, totiţ tvrdí něco jiného: 

„Neslejcháno jest, aby se v jiných zemích sami svoji tak v domácích ničemných šarvátkách o 

hrdla připravovali, jako páni Čechové.“
294

  

 Tento zápis se však vztahuje k roku 1610, tedy k době, ve které měl Dačický svá 

nejbujnější léta jiţ za sebou. Jde navíc o „notu“, kterou mohl zapsat ještě později, kdy se stále 

silněji přikláněl k moralizujícím postojům. Odmítavý postoj k soubojům formuloval ale také k 

roku 1596, ale opět ve formě „noty“: „Kdo řečníka chce ujíti, hleď na sebe pozor jmíti, aby se 

pokojně choval, lidem příčiny nedával, různic, šarvátek nedělal, cizího neosoboval; a tak 

můţeš pokoj jmíti, řečníka škod prázen býti, zůstávati s celau hlavau, kdyţ se spravíš radau 

zdravau.“
295

 

 Souboje byly záleţitostí výhradně muţskou a vlastní především šlechtě. Velmi často se 

však odehrávaly také ve vojenském prostředí, výjimkou však nebyly ani vztahy mezi 
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řemeslníky
296

 či sluţebnictvem.
297

 O nebývale vysokém počtu soubojů v českých zemích a 

zejména v Praze a také o jejich právních dozvucích a nedostatečném stíhání podal vzácné 

svědectví také anglický cestovatel Fynes Moryson, který centrum Českého království 

navštívil v první polovině devadesátých let 16. století: „V Praze páni zabíjejí cizince a 

sprostné lidi mnohem hojněji neţ v Němcích, neb je můţe soudit pouze parlament, který se 

neschází tak často, a krom toho jak pány soudí páni, takţe soud je k nim v běţných věcech 

vlídně zaujatý a obvykle je zprostí viny, či obejde spravedlnost odkladem“.
298

 Veřejná moc 

soubojům samozřejmě nepřála, maximálně je tiše trpěla, stejně jako církevní kruhy, ze 

kterých opakovaně a vytrvale zaznívaly odmítavé hlasy. Z jejich hlediska šlo pochopitelně o 

zbytečně prolitou krev a utracené ţivoty. Odpůrci duelů navíc poukazovali na to, ţe existuje-li 

právní cesta k vyřešení neshod, není důvod k tasení zbraní. Vysoká cena za účast v souboji a 

neustálá hrozba smrti však duelantům v boji nezabránila – silnější byla čest, kterou bylo nutné 

bránit a kterou – podle tvrzení příznivců soubojů – nebyl zdlouhavý soudní proces schopen 

navrátit.  

 Zajímavým rozdílem mezi středověkým a raně novověkým pojetím soubojů spočíval 

v tom, kdo vyhraje. Zatímco ve středověku bylo právo a pravda na straně vítěze, raný 

novověk jiţ pro splnění účelu duelu vítěze nutně nepotřeboval. Jiţ okamţikem, kdy vyzvaný 

přijal vyzyvatelovu výzvu a postavil se se zbraní v ruce proti němu, bylo jeho cti učiněno 

zadost – vůle a odhodlání bránit sebe samého a zprostředkovaně také svoji sociální skupinu 

(rodinu, rod, stav apod.) jej dokázala rehabilitovat, i kdyţ souboj nevyhrál. V soubojích lze 

proto spatřovat určitou mezní třecí plochu mezi středověkými a raně novověkými zásadami – 

proti výhradní oficiální autoritě (panovníkovi) a její soudní pravomoci tu navíc stojí staré 

feudální právo na soukromou válku a soukromé řešení sporů. Proti soubojům byla vydávána 

celá řada výnosů, které měly svou povahou a zvolenými tresty velmi blízko k rouhačství a 

zločinům proti státu. V roce 1607 vydal Rudolf II. císařský mandát, který měl rozšiřující se 

praxi praţských pouličních soubojů zamezit, nebo ji alespoň zpomalit. Veškeré souboje 

Rudolf zakázal s tím, ţe provinilci mají být trestání praţskými městskými orgány (všem 

protisoubojovým nařízením je společná snaha odkázat potencionální duelanty na řádné soudní 

postupy).
299

 Ukázalo se však, ţe se mandát zcela minul účinkem. O rok později byl vydán 

znovu, ale vzhledem k četnému konání soubojů i po tomto datu vůbec nedosáhl výsledků, 
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které si jeho iniciátoři přáli. Dalším pokusem byl edikt Rudolfova bratra Matyáše (Edikt 

wider das Balgen) z roku 1617.
300

  

 Pokud po proběhnuvším souboji zůstal naţivu alespoň jeden z duelantů, čekal ho 

nevyhnutelně postih ze strany veřejné moci. Z duelu či souboje se totiţ okamţitě stal „mord“, 

„vraţda“, případně také „vejtrţnost“. Jedinou moţností, jak se vyhnout potrestání, bylo 

dokázání okolnosti, ţe k souboji dala podnět poškozená strana. Přitom zpravidla nestačilo jen 

slovní napadení, ale fyzické – vytaţení zbraně z pochvy, výpad apod.
301

 Souboj tedy neměl 

v dobovém právním řádu své vlastní místo a setrvával na pomezí ilegality. Na závěr je vhodné 

připomenout, ţe trestná je uţ výzva k souboji, vyvolání sporu, přijetí výzvy, dostavení se na 

místo utkání, tasení meče a veškeré následné boje bez ohledu na jejich výsledek, poskytnutí 

rady a pomoci a dokonce i nezabránění souboji.
302

 Avšak jak plyne nejen ze zmíněného 

výnosu Rudolfa II., běţná kaţdodenní praxe a dokonce i obecné povědomí se s normativními 

nařízeními neshodovaly. Panovník přitom nebyl jediným zákonodárcem, který souboje 

penalizoval – výnosy vydávala také církev (papeţ, koncily), městské rady či rektoři nebo 

senát univerzit.
303

 Protisoubojová nařízení pocházející z panovníkovy iniciativy v 16. století 

se nacházejí především v polních řádech, které upravují výskyt duelů v armádě. Pozoruhodné 

a paradoxní je, ţe je nezakazují, ale stanovují pro ně speciální pravidla. Tímto docházelo 

k dvojaké situaci, kdy byly ze strany církevního práva souboje jednoznačně zakázány, 

panovnické normy je však alespoň pro vojenské prostředí tolerovaly.  

 

3. Nářek cti a hanění 

 

Čest v minulosti představovala jednu z nejdůleţitějších vlastností člověka, a to nejen raně 

novověkého. Hrála nejenom morální a společenskou roli, ale především právní. Ocitla-li se v 

ohroţení, byl její obránce ochoten riskovat i ţivot. Právě tyto skutkové podstaty, hanění a 

nářek cti, bývaly nejčastějšími příčinami soubojů a dá se předpokládat, ţe v převáţné většině 

Dačickým zapsaných konfliktních situací byla jablkem sváru čest. Mikuláš Dačický či jeho 

                                                           
300

 J. JŮZLOVÁ, Mezi hrdinstvím a zločinem, s. 41. Tento edikt nebyl zdaleka posledním a Matyáš také nebyl 

posledním císařem, který vyvíjel zákonodárnou aktivitu v tomto směru. Jedním konkrétním soubojem – mezi 

Wolfgangem Adamem Pappenheimem a Martinem Maxmiliánem z Golče, který se uskutečnil v roce 1647 na 

praţských hradbách, se zabýval Jan KILIÁN, Generál Martin Maxmilián z Golče. Příběh o jednom souboji, 

loretě a klobouku, Dějiny a současnost 32, 2010, č. 5, s. 38–40.  
301

 J. JŮZLOVÁ, Mezi hrdinstvím a zločinem, s. 46. 
302

 Tamtéţ, s. 46. Zde i druhy trestů, které pro souboje stanovovaly různé instituce – světské i duchovní, 

panovnické, šlechtické, městské i univerzitní a odlišné přístupy, které byly v těchto nařízeních přítomné.  
303

 Tamtéţ, s. 39. 



84 

 

předchůdci ji však explicitně zmiňují poměrně zřídka, i kdyţ k různým uráţkám docházelo 

kaţdodenně a jejich řešení mělo velký podíl v agendě městských soudů.   

 Například Václav Šárovec se v roce 1537 nelichotivě vyjádřil na adresu zemských 

soudců: „V pondělí před památkou sv. Benedikta Václav Šárovec odsouzen cti, ţe nařekl 

pány soudce zemské, a jsa zavázán pod poctivostí, nedostál.“
304

 Za osobní přítomnosti krále 

Ferdinanda I. byl odsouzen a poté sťat. V jeho případě se však nejednalo o trestný čin hanění 

nebo nařčení cti, ale uráţky zemských soudců. Pokud se pachateli nepodařilo své obvinění 

dokázat, čekal ho trest smrti.
305

   

 V roce 1564 se odehrál jiný případ, který zajímavě ilustruje jeden z moţných pólů 

pohledu dobové společnosti na manţelku Ferdinanda II. Tyrolského, tehdy ještě praţského 

místodrţícího, Filipinu Welserovou. Filipina byla dcera Františka Antona Welsera, velmi 

bohatého kupce a bankéře, který poskytoval úvěr i samotnému císaři. Stala se nejprve tajnou a 

poté tolerovanou Ferdinandovou manţelkou a matkou jeho dětí. Nesměla se objevovat na 

veřejnosti po boku svého manţela, i kdyţ její postavení bylo veřejným tajemstvím. Teprve po 

smrti císaře Ferdinanda I. v roce 1564 a nástupu jeho syna Maxmiliána se její situace zlepšila. 

Nemístné poznámky a vtipy týkající se této dámy se velmi nevyplatily Janu Montanovi 

z Biganče, který porušoval zákaz udělený vrchností, aby nechodil „k Petrţilkovuom“, coţ byl 

pravděpodobně šenkovní dům. Za to, ţe sem i přes tento zákaz nadále chodil, a navíc „[…] a 

ţerty z toho maje, o Filipíně ţertoval a šprýmoval“,
306

 byl vsazen do ţelezné klece, dostal tři 

pardusy a byl vypovězen z Prahy.  

 O dalším případu podává zprávu jiţ Mikuláš Dačický, totiţ o sporu Elišky z Donína s 

panem Rychnovským – soudili se v roce 1592 na zemském soudu a předmětem jejich pře byl 

nářek cti. Iniciátorkou sporu a ţalobkyní byla paní z Donína a patrně se jednalo o pro všechny 

zúčastněné nepříjemné jednání – Dačický jej označuje jako „těţkou rozepři“: „jeho [N. 

Rychnovského, pozn. J. M.] byla táţ paní Hofmanová obvinila a škaredé věci proti sobě vedli 

a vyhledávali, aţ to k posledku mezi nimi spokojeno a vyzdviţeno. A tejţ pan Rychnovský, 

jsa vězením potrestán, brzo potom umřel.“
307

 Dačický tu nespíše neúmyslně poukázal na 

jeden z rozměrů sporů o čest, který odrazoval duelanty od soudního řešení konfliktu – totiţ 

ony „škaredé věci“, které se před soudem mohly dostat k projednání. Zdlouhavá a neefektivní 

práce předbělohorského soudnictví jistě také jeho atraktivitě nepřidala.  
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 Dalším nařčením cti, a shodou okolností v něm také figurovaly významné ţeny Českého 

království a jejich důstojnost, se dopustil Ditrich Švenda roku 1597. Byl odsouzen k smrti za 

nařčení Polyxeny z Pernštejna (toho času vdovy po Vilémovi z Roţmberka) a „manţelky pana 

z Hradce“ (podle mého názoru Kateřina z Montfortu, vdova po Adamovi II. z Hradce). 

V souvislosti s tím měl ale také falšovat jakési listiny. Dačický připojil i krátký dovětek, který 

vysvětluje, ţe odsouzením viníka a jeho potrestáním, tedy vlastně proběhnuvším soudním 

řízením byla oběma ţenám obnovena jejich čest v původním rozsahu: „A ty paní jsou na 

poctivostech opatřeny.“
308

 

 Hanění a nářek cti byly dvě skutkové podstaty, které vykrystalizovaly z původně 

rozdrobené, nejasně a široce definované ochrany cti ve starším českém právu. V podstatě 

záleţelo na vůli toho, jenţ se cítil být uraţen, bude-li skutek vnímat jako uráţku, či nikoli. 

Hodnocení a výše trestu záleţely na úvaze soudu, coţ je patrné i z vypočtených případů, o 

kterých se zmiňují Dačického Paměti. První přesněji vymezenou kodifikací obou deliktů 

přinesly aţ kodifikace zemského práva a sněmovní usnesení v 16. století, zejména novela 

zemského zřízení z roku 1530. Mezi nařčení cti byla v článku 34 zařazena váţně míněná 

obvinění ze zrady (nadávka „zrádce“ tehdy patřila k často pouţívaným), bezectnosti („ţe by 

něco zlého proti své cti učinil“), úkladného nebo podvodného jednání, nevyvedeného 

psanství,
309

 ze zlodějství a z toho, ţe nařčený (nařčená) je zkurvysyn, falešník, panchart nebo 

kurva.
310

 Hanění bylo méně závaţným proviněním neţ nářek cti a zahrnovalo v sobě všechny 

ostatní uráţky, tedy ty, které nespadaly pod nařčení.
311

 

 Městské soudy přistupovaly díky značné míře volné úvahy, kterou uplatňovaly při 

souzení nařčení cti a hanění, ke kaţdému případu nejednotně. Nebylo neobvyklé, ţe se 

z nářku cti stalo přehodnocením skutkové podstaty hanění, anebo ţe došlo k úplnému 

zproštění viny.
312

 Přesná diferenciace obou deliktů v právním řádu chyběla. Koldínův zákoník 

je oproti Brikcího úpravě důkladnější a pečlivější, přičemţ přejal a rozpracoval ustanovení 
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zemského zřízení z roku 1549.
313

 Nářek cti je podle něj následující jednání: „[…] škodlivé 

uraţení a jako nějaké peské a jedovaté uštknutí, ublíţení, vyprázdnění aneb zlehčení jména 

aneb cizí dobré pověsti.“
 314

 Mohlo se dít v přítomnosti a nepřítomnosti pomlouvané osoby. 

V klasifikaci uráţek cti však docházelo k nesrovnalostem i v době následující po vydání 

Koldínova zákoníku.
315

 

 Pro řešení sporů o čest mezi měšťany byly příslušné městské soudy. Jen urazil-li měšťan 

šlechtice, uplatnila se zásada podle stavu uraţeného a měšťan byl pohnán před soud zemský či 

královský.
316

 Původ (ţalobce) musel přesně vymezit, z čeho obviněného viní. Soud ještě před 

tím, neţ přistoupil k věcnému řešení sporu, vyzval účastníky k tomu, aby se domluvili a 

uzavřeli tzv. přátelskou smlouvu. Měli tak poslední moţnost vyhnout se rozsudku, který měl 

být pro jednu ze stran velmi nepříjemný a zejména poškozoval její čest. „Neb poněvadţ věci 

největší, jakoţto poctivosti, se tu dotýče, a nebylo-li by to přátelským jednáním aneb 

prostředkováním přetrţeno, vţdy jedné straně těţce jest v tom padnouti [...].“
 317

 Mimosoudní 

narovnání přinášelo očištění napadené cti i beztrestnost pachatele uráţky (neprokázal-li totiţ 

ţalobce, ţe došlo k poškození jeho cti a ţalovaný má být za to potrestán, sám pozbýval své 

vlastní cti). Ţalovaný měl moţnost obhájit před soudem svá slova a dokázat, ţe jeho tvrzení se 

zakládá na pravdě, případně prokázat, ţe dotyčná uráţející slova nepronesl. Slovnímu 

napadení však zpravidla bylo přítomno více osob a o dostatečný počet svědků tak nebyla 

nouze. Pokud se ţalovanému nepodařilo ani jedno ani druhé, musel se omluvit: „pro Buoh, 

pro Matku Boţí aby mu to odpustil, a ţe mu svau řečí křivdu činil,“
318

 v městském právu pak 

„Jakoţ sem tebe […] nařekl […]. Čimţ sem tobě aneb jim nespravedlivě ublíţil. Prosím tebe 

pro Bůh, aby mi to odpustil, nebť sem řečí svou tobě aneb jim křivdu učinil a na tebe aneb na 

ně jsem lhal.“
319

 Navíc musel strávit dva týdny ve vězení a zaplatit pokutu 20 kop gr. č.
 320

 

Byl navíc prohlášen za osobu „infamis infamia juris“, trvale na cti sníţenou osobu, která 

nesměla v budoucnu podávat svědectví.  

 Hanění bylo městským právem definováno jako „zbytkový“ trestný čin vůči nářku cti – 

vše, co nezahrnuje nářek cti, je zhanění: „;…] jakými by koli řečmi aneb slovy jeden druhému 

ubliţoval, jej haněl, dotýkal, potupně k němu aneb o něm mluvil, jméno a pověst jeho dobrou 
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vyprazdňoval, jej aneb rodiče jeho z tohoto světa jiţ sešlé tupil a zlehčoval. To všecko za 

hanění počteno býti má.“
321

 Jak vidno, skutková podstata byla vyměřena široce a mohla se 

vztahovat i na poměrně běţné výroky o nerovnosti mezi měšťany či rozdílu mezi jejich 

osobnostními kvalitami (stačilo například tvrzení „já jsem lepší neţ ty“), pokud ovšem byly 

myšleny váţně, tedy nikoli ţertem.
322

 Posmrtně byla chráněna i čest zemřelých rodičů, jejíţ 

poškození by škodilo cti ţijících potomků. Trest za hanění v zemském právu byl peněţitý – 

20 kop gr. č. a náhrada procesních nákladů; městské právo stanovovalo trest poloviční (oproti 

nařčení) – týden vězení a pokuta 10 kop gr. č. 

 Případy nařčení cti, o kterých informuje Dačický, jsou takové, které z běţných soudně 

řešených sporů o čest vybočovaly. Jak jiţ bylo řečeno, oba delikty patřily k obvyklé a často se 

opakující agendě předbělohorského soudnictví. I kdyţ neznáme podrobnosti, vynesené tresty 

zaráţejí svou přísností – mučení a stětí, pardus a vypovězení z Prahy, trest ztráty cti a hrdla, 

vězení. Provinění poškozením cti je však někdy spojeno s dalšími činnostmi – falšováním 

spisů či porušením zákazu navštěvovat konkrétní místo (hospodu). Trest tak nenásledoval jen 

vyřčení opovrţlivých slov, ale i další skutečnosti, kterých se pachatel dopustil. Propastné 

rozdíly mezi vynášenými tresty lze odůvodnit také dlouho trvající roztříštěností a 

nejednotností norem, stejně jako značnou mírou volné úvahy, kterou soudy disponovaly. 

Dačický ani jeho předchůdci bohuţel neuvádí, za jaké uráţky byli pachatelé trestáni. Ale s 

přihlédnutím ke společenskému postavení osob, které jsou v Pamětech uráţeny (zemští 

soudci, Filipina Welserová, Polyxena z Pernštejna) lze druh a výši zvolených trestů pochopit.  

 

4. Podvod (faleš) 

 

Podvod neboli faleš, majetkový delikt mající pro městské prostředí a jeho hospodářské zázemí 

velkou důleţitost, byl podle článku O. V Koldínových Práv nazýván crimen falsi: „Crimen 

falsi, faleš všeliká, kteráţ se působí, kdyţ pravda lstně a podvodně v leţ se proměňuje.“
323

 

Podle dalších odstavců tohoto článku lze delikt podvodu spáchat čtyřmi různými způsoby – 

slovem, písmem, skutkem nebo poţíváním. Nešlo výlučně o majetkový delikt: podmínkou k 

naplnění skutkové podstaty nebylo získání majetkového prospěchu. Crimen falsi zahrnoval i 

falšování svědectví, vydávání se za jinou osobu nebo například úplatkářství. Koldín byl první, 
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který v městském právu podvody podrobněji vymezil, a v jeho kodifikaci je znatelná snaha o 

co nejdůkladnější popsání různých variant tohoto deliktu, aby byly do budoucna ošetřeny 

rozmanité situace související s podvodným jednáním měšťanů při jejich kaţdodenních 

činnostech.  

 Faleš slovem (řečí) spáchal ten, kdo křivě svědčil – podal falešné svědectví, zatajoval 

pravdu nebo přijal úplatek, aby svědectví vůbec nevydával. Takový trestný čin byl podle 

Koldína namířen nejen proti právu, ale také proti Bohu a bliţnímu. Trest pro falešné svědectví 

je stanoven v článku B. LXXV – pachatel propadal hrdlem a měl mu být vytrţen jazyk týlem 

jako symbolické znázornění toho, ţe se provinil prostřednictvím svého jazyka.
324

 Ve stejném 

smyslu hovoří také článek J. XXXIX: „Přísahu křivou a nepravou kdoţ by vykonal aneb 

svědomí falešné buď z darův, ouplatkův, z návodu, z nepřátelství, z hněvu, z závisti etc. aneb 

zase pro přátelství a pro jakoukoli jinou věc vydal, […] tomu kaţdému jazyk týlem vyraţen 

buď.“
325

  

 Další odstavec se věnuje písemnému podvodu – ten zahrnoval jakékoli podvodné 

sepsání, výmaz, vpisování a vystruhování v listinách, neoprávněné pouţívání cizí pečeti, 

falšování závěti či úplatkářství za tímto účelem.
326

 Zatímco zatajení kšaftu či jeho zničení za 

účelem poškození osoby oprávněné k přijetí dědictví znamenalo pro pachatele povinnost 

náhrady škody a pobyt ve vězení (délka závisela na úvaze soudu), vědomé, tedy úmyslné 

zfalšování kšaftu bylo trestáno smrtí. Městské právo však trest za falšování závěti výslovně 

nestanoví.
327

 

 Příklad písemného podvodu, na rozdíl od podvodu řečí, nalezneme i v Dačického 

Pamětech. Crimen falsi nepatří mezi kauzy, jimţ by Mikuláš Dačický či jeho kronikářští 

předchůdci věnovali zvýšenou pozornost. Vzhledem k celkové skladbě dobové trestné 

činnosti šlo o poměrně častý delikt, autoři Pamětí tudíţ cítili potřebu zaznamenat jej spíše 

v případech, kdy se podle jejich názoru celá záleţitost vyznačovala nějakou zajímavou 

zvláštností nebo obzvláštní závaţností. Jeden z podvodů, totiţ „faleš kšaftuov a listuov“ 

zaujal Ondřeje Křivoláčka-Dačického natolik, ţe ji zanesl do svých poznámek hned dvakrát. 

Roku 1537 byli na pohořeleckém popravišti sťati Jaroslav Kapoun ze Svojkova a Jan 

Vlkovský z Dálkovic, kteří se dopustili právě falšování závětí a listů. „Bylo při tom drahně 

                                                           
324

 Tamtéţ, s. 112. 
325

 Tamtéţ, s. 240. 
326

 „Písmem, kdyţ falešně a podvodně nětco od někoho se píše, aneb to, coţ pravého bylo, se vymazuje, 

vystruhuje a jiné místo toho se vpisuje na škodu a k ublíţení lidské spravedlivosti. […]“ Tamtéţ, s. 294. 
327

 K. MALÝ, Trestní právo v Čechách, s. 131. 



89 

 

tisíc a oděncuov na tři sta. A pro touţ faleš utekli Jan Khunc místosudí a Knobloch a jiných 

mnoho ţiduov i křesťanuov.“
328

 Ve druhém záznamu týkajícím se této praţské události ještě 

dodává, ţe „[…] a co jiným kšaftováno bylo, to sobě napsali.“
329

 Zdá se, ţe se tato kauza 

těšila značnému zájmu – jak v očích mnoţství přihlíţejících Praţanů, tak vzdálenějších 

pozorovatelů v Kutné Hoře, ale také osob, které pravděpodobně byly do totoţné činnosti 

osobně zainteresováni a které se cítily být ohroţeny na ţivotě, proto raději zvolili útěk 

z praţských měst.  

 Trest smrti za falšování listin tedy nebyl v českém právu 16. století ničím novým – 

podobně byl na rozkaz Ferdinanda I. v roce 1536 sťat p. Krupý, ţe „[…] spůsobil falešnou 

kvitancí, jsa dluţen tisíc kop, a kdyţ věřitel toho dluhu umřel, chtěl sirotky o to připraviti.“
330

 

Další dva případy zaznamenal jiţ Mikuláš Dačický – první z nich se týká známé kauzy kolem 

závěti posledního Roţmberského vladaře Petra Voka, který zemřel 6. listopadu 1611 

v Třeboni. Ještě o sedm let později byli podle Dačického uvězněni dva jeho dvořané, kteří se 

prý při vzájemné hádce nějakým způsobem podřekli, ţe měli podíl na zfalšování jeho závěti. 

Jednalo se o Vokova sekretáře Theobalda Höcka a jeho strýce Jana Höcka, kterého konfliktně 

zaloţený první jmenovaný jiţ na konci roku 1612 veřejně obvinil ze zfalšování testamentu a 

protihabsburských piklů. Bylo otázkou času, kdy se tohoto zpolitizovaného obvinění chopí 

protišvamberská a prokatolická klika. Během tortury Theobald přirozeně přiznal vše, co chtěli 

vyslýchající slyšet, a byl odsouzen k trestu smrti a konfiskaci veškerého majetku. V této fázi 

však jiţ vůbec nešlo o nedůleţitého Höcka, ale o zpochybnění právoplatných dědiců 

roţmberského jmění, totiţ nekatolických Švamberků, nejbliţšími příbuznými Roţmberků po 

přeslici. V jejich čele stál katolický konvertita Vilém Slavata, manţel Vokovy praneteře Lucie 

Otýlie Slavatové z Hradce. Ke zpochybnění nároku Švamberků by jistojistě došlo, nebýt 

praţské defenestrace, která se odehrála jen dva měsíce po vynesení rozsudku nad bývalým 

roţmberským sekretářem. Po poráţce stavovského povstání, v němţ figuroval právoplatný 

roţmberský dědic Petr ze Švamberka jako nejvyšší dvorský sudí (zemřel v květnu 1620), byl 

celý švamberský majetek samozřejmě zabaven.
331

 V Dačického Pamětech bliţší informace o 

této kauze chybí – nejspíše Mikulášovi skutečně nebyly známy. Zapisoval ji v době, kdy byl 

Höck ještě ve vězení, a opatřil svůj text poznámkou: „Neví jse, jak toho odbudou.“
332
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 Druhý případ písemného podvodu, o kterém nám zanechal zprávu Mikuláš Dačický, se 

stal v roce 1606. Zahrnoval však v sobě více forem podvodného jednání. Za prvé to bylo 

vydávání se za jinou osobu, které sice nebylo právem výslovně zakázáno (Koldín jej 

označoval za trestné jen v případě, vydával-li se člověk za osobu vyššího postavení – o této 

skutkové podstatě ještě bude řeč), ale které stejným způsobem vyvolávalo v lidech klamný 

dojem o totoţnosti pachatele. „Jeden člověk z města Českých Budějovic, jenţ jse Danielem a 

jinde jináč jmenoval […]“
333

 Intenzita a rychlost přenosu informací a demografická situace v 

předbělohorských českých zemích jistě změnu identity umoţňovala. Potřeboval-li tudíţ někdo 

„začít nový ţivot“, nebo chtěl-li někdo získat vydáváním se za jinou osobu nějaký prospěch, 

měl reálnou šanci na úspěch. Tomuto „Danielovi“ se však jeho záměr nezdařil. V Kutné Hoře 

se oţenil s vdovou Marianou, ale nedlouho poté byl zatčen. Důvodem bylo padělání listin, 

kterými upomínal budějovické konšely o neexistující dluhy: „[…] ţe falešné a podvodné listy 

na konšely budějovské o dluhy sobě zdělal a s nimi upomínal, davše sobě pečeť jich městskou 

sformovati.“ Kromě padělání listin se tedy dopustil i neoprávněné výroby městské pečeti a 

jejího pouţívání. Daniel byl po torturou vynuceném přiznání sťat mečem. Jeho aktivita se 

přitom neomezovala jen na Kutnou Horu – chtěl se totiţ oţenit také v Kouřimi (mohlo se ale 

jednat o sňatkový podvod). Na dva kusy přelomenou falešnou mosaznou pečeť Kutnohorští 

odeslali do Budějovic. Mikuláš Dačický glosoval Danielovu rozsáhlou a nutno říci také 

odváţnou podvodnou činnost následujícími slovy: „Divná šibalství na tom světě.“ 

 Třetí skutkovou podstatou podvodu v článku O. V bylo falšování mince (padělání, 

lámání, ostrouhávání a ořezávání), které bylo povaţováno za obzvláště závaţný zločin: 

„Skutkem, kdoţ minci falšuje, minci stříţe ujímá, do šadvoseru ji dává aneb grošův i všelijaké 

jiné mince ustruhuje a jakýmţpak koli spůsobem a chytrostí, zlehčováním jí újmu činí aneb 

falešné mince odbejvati pomáhá.“
334

 Trestem za falšování mince bylo upálení.
335

 Tento trest 

nepochybně zaujme svojí přísností, avšak jak jiţ bylo řečeno, jednalo se o velmi závaţný 

trestný čin, kterému se intenzivně věnovaly nejen zemská zřízení,
336

 ale i panovnická 

zákonodárná činnost. Například mincovní řád Ferdinanda I. z roku 1561 ukládá 

penězokazcům trest smrti bez moţnosti udělení milosti, doprovázený navíc ještě konfiskací 
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majetku.
337

 Intenzivní ochrana mince jako královského regálu a ekonomického základu 

společnosti – finančního hospodářství – sahá hluboko do středověku.
338

 

 Mikuláš Dačický i jeho předkové sledovali finanční situaci v českých zemích, stejně 

jako celkový stav ekonomiky a jejích nejvýraznějších ukazatelů, velmi pečlivě. Není divu – 

citelně se dotýkaly kaţdodenního ţivota. Kutná Hora navíc díky zásobám stříbra a místní 

mincovně zaujímala v této oblasti zvláštní postavení, na kterém závisely i příjmy a hmotné 

zajištění rodin z Práchňan a Dačických. Jiţ Bartoš z Práchňan k roku 1458 zapsal, ţe „Král 

Jiří […] táhl k městu Vídni do Rakous za příčinou mince falešné, skrze coţ země Česká 

loupena byla.“
339

 Podle Ondřeje Křivoláčka-Dačického pak byla v roce 1551 odhalena „faleš 

v tolařích dělání, o čeţ mnozí těţkost jměli.“
340

 Nejdetailnější přístup v popisování stavu 

mincovnictví však měl Mikuláš Dačický, jenţ viděl strůjce většiny nepravostí v Němcích. 

Typickým příkladem je událost z roku 1598: „Tolary, mince falešná, procházela na spůsob 

tolarů tyrolských, čehoţ původ byl na nějakého Němce přespolního, jenţ jse v městě Čáslavi 

oţenil a osadil, jsa řemesla zlatnického, kterýţ nařízením od vrchnosti vzat a do Prahy dodán, 

při němţ ty falešné pláty tolarové nalezeny byly. Nepovědomo vůbec, jak s ním učiněno bylo, 

nebo v Čechách cizozemcuom vše prochází.“
341

  

 Dalším faktorem, který podle Mikuláše zhoršoval českou finanční situaci (zejména 

v období let 1620–1623), byla válka a obyčejná lidská hamiţnost. Bylo to v době, kdy bývalý 

kutnohorský bouřlivák dával v Pamětech plně vyniknout ostrosti svého jazyka. Kdyţ se tedy 

vyjadřoval ke zhoršování kvality mince, spekulacím na peněţním trhu a „vechslování“ se 

starou a novou mincí v roce 1620, nebál se celou věc lapidárně shrnout takto: „Toť ta 

mamona, pro niţ jse zle v světě děje. Vojna tím vinna.“
342

 Kdyţ se o dva roky později 

v českých zemích pomalu ale jistě schylovalo k finančnímu bankrotu, všímal si oběhu 

falešných zahraničních mincí a výroby nekvalitní měny v mincovně ve Vlašském dvoře a 

jednoznačně ji kritizoval: „skrze coţ vuobec mezi lidmi nesnáz a hadrunky vznikly a ve všech 

věcech povstala drahota nesmírná; nebo […] zvláště nenasycení lakomci a dráči, […] nic na 

duši a dobré svědomí nedbajíce, s souţením a ţalostivým naříkáním lidu chudého. Mnozí pak 
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šibalové takovým v Čechách neřádem podle světa nabyli a zbohatli neprávě a nespravedlivě, 

coţ Pán Buoh trestati bude.“
343

 

 K falšování mince v pravém slova smyslu však docházelo dlouho před událostmi 

celozemského významu, následujícími po bitvě na Bílé hoře. Tentokrát Mikuláš z Práchňan je 

autorem zprávy o padělatelích, kteří prováděli svou činnost pokoutně přímo v Kutné Hoře. 

Jejich dopadení v roce 1523 přitom probíhalo poměrně dramaticky. Jejich skrýš se nacházela 

pod zemí v „zahradě Kuklově“. Kdyţ na místo přišel rychtář, aby je zatkl a „dodal ku právu“, 

strhla se přestřelka, při níţ zahynuli tři lidé. Tři padělatelé byli zatčeni, další se v oné skrýši 

udusili dýmem z ohně (kterým patrně měli být ze skrýše vykouřeni). Minimálně jednoho ze 

zadrţených následně čekala obvyklá smrt pro padělatele peněz – smrt upálením.
344

  

 Kutná Hora, zásoby drahého kovu, jeho zpracování a zdejší mincovna lákaly mnohé 

investory, podnikatele, horníky a úředníky. Vůbec tedy nepřekvapí, ţe někteří z nich 

neodolali pokušení a dopustili se různého podvodného jednání, ať uţ mělo charakter crimen 

falsi, nebo například zpronevěry. V Pamětech se nachází několik zmínek o (panovníkem) 

nařízených komisích, které měly napravit zdejší „neřády“. Mohly být také zmocněny 

k obnovení městské rady či horních úředníků,
345

 jmenování nejvyššího mincmistra,
346

 

zastupovaly panovníka v důleţitém jednání s horní správou
347

 či řešily různé spory a 

stíţnosti.
348

 Mikuláš Dačický se nerozpakoval jejich činnost kritizovat, pokud k ničemu 

nevedla nebo pokud byla komise sloţena z nekompetentních a věci neznalých lidí. „Komisaři 

jacísi, Němci, přijeli do Hory Kutny z Prahy k inventování horních věcí […] a nic jiného a 

uţitečného Jeho Milosti císařské nezpůsobivše […] zase odjeli. Darmochlebové!“
349

 

Problematické a často neefektivní působení komisařů ilustruje i následující citát k roku 1612: 

„[…] ale nic není spůsobeno, nebo ţádný napraviti nechtěl, a tak to opěty do dlouhé truhly 

poloţeno.“
350

 Komise však poslala do vězení jednoho huťmistra jednoho horního šmelcíře 

(tavič rud) za to, „[…] ţe by neupřímně a škodně šmelcovali.“  

 V dalším odstavci článku O. V Koldínových Práv je popsána skutková podstata 

spočívající v úmyslně nesprávném a klamavém pouţívání měr a vah. Kdo takto šidil své 
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zákazníky, byl potrestán dle uváţení soudců, kteří měli přihlédnout k závaţnosti spáchaného 

skutku. Klamavé pouţívání měr a vah bylo pro raně novověká města velmi aktuálním a 

komplikovaným problémem. V 16. století se totiţ přes snahu zemského sněmu nepodařilo 

dosáhnout unifikace měr a vah. Mnozí přespolní kupci tak ani nemuseli šidit své zákazníky 

úmyslně, jen pouţívali takové mnoţstevní jednotky, na které byli zvyklí. Tuto nepřehlednou 

situaci řešilo kaţdé město prostřednictvím vzorníků pouţívaných měr a vah, které se 

nacházely na radnici a se kterými se měl kaţdý kupec seznámit.
351

 V polovině 16. století se 

sice dospělo k dohodě o jednotném uţívání praţských měr, ale zanedlouho byly opět 

povoleny míry regionální.
352

 Dozor nad kaţdým trţištěm vykonával správce trţiště (trţnej, 

trţní), případně téţ rychtář. Ti mohli zboţí zabavit a uloţit za nepoctivé obchodní praktiky 

peněţitou pokutu.  

 Mikuláš Dačický zapsal jeden takový případ z roku 1601. Pekaři tehdy v Praze vyráběli 

velmi malý chléb, protoţe chtěli vydělat na právě levné mouce. Na stíţnosti a výzvy 

k nápravě nedbali, proto bylo několik z nich exemplárně potrestáno – nejprve vězením, poté 

shozením do Vltavy z (pravděpodobně pekařské) lopaty. Nejspíše to pro nikoho z nich 

nekončilo smrtí, jen nechtěným vykoupáním v řece. Ostuda a hanba, kterou bylo nyní 

pekařské řemeslo obtíţeno, však dalo vzniknout revoltě – několik tovaryšů se zorganizovalo a 

zavázalo ke „stávce“: „[…] ale jsou také do vězení sebráni a náleţitě potrestáni, zvláště 

původcové toho spuntování, takţe své svévolné předsevzetí opustiti museli.“
353

  

 Poslední druh podvodu, vylíčený v článku O. V, je faleš poţíváním – zákoník zde 

demonstrativně uvádí pouţívání falešných či jiţ zaplacených dluţních úpisů za účelem 

vymáhání dluhu, vydávání se za osoby vyššího postavení (kněze, pána, rytíře, měšťana), 

pokus o uplácení soudců a přijímání úplatků soudci. I zde je druh a výše trestů ponechána na 

volné úvaze soudu. Stran vymáhání jiţ zaplaceného dluhu nebo domáhání se plnění z jiţ 

splněné smlouvy (listiny) se v Koldínově zákoníku nachází ještě jeden článek, totiţ O. VI. 

Takový pachatel „[…] za oukladníka
354

 odsouzen bude a králi, Jeho Milosti, statek 

propadne.“
355

 Pokud však delikvent sám dluţní úpis zfalšoval, byl trestán přísněji – trestem 

smrti upálením.
356
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 V roce 1588 se podle Dačického objevil v Praze urostlý člověk, který o sobě tvrdil, ţe je 

valašským vévodou Petrem. Na rozkaz císaře Rudolfa II. byl tento zjevný podvodník 

uvězněn, ale ţádný jiný trest ho patrně nepotkal, protoţe byl zase propuštěn.
357

 Sice bohuţel 

nevíme o této kauze víc, a tudíţ ji ani nemůţeme poloţit do přímé souvislosti s popisovanou 

normou městského práva, nicméně alespoň je moţné říci, ţe se podobné případy stávaly a 

normy penalizující vydávání se za osobu vyššího postavení měly své opodstatnění. S dalším 

problémem se v Pamětech setkáme například u zápisu k roku 1504: „V pátek po památce 

Zvěstování Panně Marii Václav Prudký upálen jest u Hory Kutny pro faleš.“
358

 Stručnost 

informace znemoţňuje určit, o jakou faleš se jednalo. Mohlo jít o vlastnoruční falšování 

listiny, ale také o padělání peněz, coţ jsou právě ty dvě skutkové podstaty, za které se trest 

smrti upálením zpravidla ukládal.   

 Článek O. V však není jediný, kterým Koldín ošetřuje trestný čin podvodu. Další 

skutkové podstaty se nacházejí například v článku O. XXVIII: zde je jako crimen stellionatus 

stíháno jednání spočívající v různém dalším klamání lidí: „[…] podvod, šibalstvo, 

neupřímnost, tálce ţidovští a jakáţkoli jiná lidská oklamání.“
359

 Opět se nutně nemuselo 

jednat o činnost směřující k získání majetkového prospěchu (stačily nepravdivé řeči nebo 

zprávy), ale mohlo jít také o podvodné jednání majetkové povahy – vícenásobný prodej nebo 

zastavení jedné věci, prodej falešného zboţí apod. Stejně tak články G. XXI a G. XXII jsou 

podvodným jednáním: zatají-li dluţník při sjednávání zástavy závady váznoucí na jeho 

majetku a zřídí-li na svůj majetek zástavní právo bez právního důvodu ve snaze vyhnout se 

exekuci svého majetku ve prospěch věřitele.
360

  

 Podvodným jednáním, které nereflektovalo městské právo, ale právo zemské, byl 

majetkový převod zanesením nepravdivých údajů do zemských desek. V tomto případě šlo o 

faleš namířenou proti vlastnictví nemovitého majetku – pachatel uvedením nesprávných údajů 

zcizil majetek, ke kterému neměl vlastnické právo. Zemské desky byly veřejnoprávními 

knihami, které mimo jiné zakládaly majetková práva šlechty, a měly být naprosto spolehlivé a 

věrohodné. Přísné trestání ohroţení jejich pravdivosti tedy vůbec nepřekvapí – Vladislavské 

zřízení zemské předepisovalo ztrátu hrdla,
361

 právnické dílo Viktorina Kornela ze Všehrd O 
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práviech, súdiech i o dskách země české knihy devatery navíc i konfiskaci majetku
362

 – 

pachatel však mohl spoléhat na prominutí či zmírnění trestu.
363

 I tento trestný čin nalezneme 

v Dačického Pamětech – autorem záznamu není Mikuláš, ale některý z jeho předchůdců, 

kterého je v tomto případě obtíţné určit. V roce 1560 zápisem nepravdivých údajů do 

zemských desek provinila manţelka Bořivoje purkrabí z Donína na Ţehušicích a Tuchorazích, 

rozená z Landštejna. Byla odsouzena ke ztrátě cti, hrdla a statku z toho důvodu, ţe „[…] sobě 

statky zápisné a duchovní do desk zemských kladla.“
364

 Císař Ferdinand I. však vyuţil svého 

práva udělit milost – paní bylo odpuštěno a byla jí také napravena čest („na cti jest opatřena“).  

 

5. Krádež 

 

Krádeţ byla nejtypičtějším a také nejčastějším trestným činem namířeným proti vlastnictví 

věci a její pojetí se nijak podstatně nelišilo od dnešního chápání tohoto trestného činu. O její 

právní definici nebyla v českém městském právu 16. století, na rozdíl od zemského,
365

 nouze 

– pro prostředí měst, ve kterém se tomuto deliktu obzvláště dařilo, ji definoval uţ Brikcí 

z Licka. Věnoval jí pětadvacátou kapitolu o jednadvaceti článcích a hned v úvodu odlišil dva 

typy krádeţe – zjevnou a tajnou. Zjevná byla taková, při které byl zloděj přistiţen, nebo 

pokud někdo vědomě přechovával kradené předměty, tedy našly-li se u něj a on neprokázal 

svoji dobrou víru.
366

 O tajnou krádeţ šlo, kdyţ pachatel nebyl přistiţen, ale obviněn z jejího 

spáchání a shledán vinným prostřednictvím svědectví a dalších důkazů.  

 Pavel Kristián z Koldína neměl důvod se od Brikcího nijak zásadně odchylovat, i kdyţ 

právní úpravu krádeţe oproti svému staršímu kolegovi přehledněji systematizoval. Popisuje 

krádeţ jako „[…] lstné dotýkání věci cizí mohvité, kteréţ působí a děje se bez povolení pána 

té věci k nabytí jakéhoţkoli zisku z poţívání jejího.“
367

 Naplnění skutkové podstaty krádeţe je 

podle něj proviněním nejen proti osmému Boţímu přikázání, ale i proti přirozenému právu. 

Následuje dělení na tajnou a zjevnou krádeţ, stejné jako u Brikcího, jen vysvětlené jinými 

slovy. V Koldínově kodifikaci však jiţ dělení na tajnou a zjevnou krádeţ postrádalo 
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hmatatelný smysl, který mělo u Brikcího. Zatímco oba typy deliktu byly podle Koldína 

trestány smrtí, Brikcí poţadoval pro usvědčení podezřelého (který měl dobrou pověst a 

postrádal alibi) z tajné krádeţe sedm svědků, kteří jej usvědčili.
368

 Odlišení procesního 

postavení obou typů pachatelů u Koldína chybí.  

 V článku P. IV Koldín představuje genezi trestání
369

 krádeţe malým historickým 

exkurzem, aby dospěl k současné penalizaci, totiţ trestu smrti oběšením – s tím, ţe soud můţe 

a měl by přihlédnout k povaze a závaţnosti činu i osobě pachatele, aby nebyly zbytečně 

utracovány lidské ţivoty.
370

 Pro chlapce mladší osmnácti a dívky mladší patnácti let měli 

soudci najít jiný příhodný trest, neţ standardní trest smrti. V roce 1593 se zhruba 

sedmnáctileté „pacholisko“ dopustilo v Kutné Hoře zlodějství. Tento mladík byl však 

v rozporu s pravidlem vztahujícím se na jeho věk popraven. Důvod, proč soudci nebrali na 

tuto normu ohled, spočíval v okolnostech případu, pachatel se totiţ přiznal ke spolupráci s 

ďáblem: „[…] přiznalo jse, ţe jest jse svou vlastní krví ďáblu zapsal do let šedesáti, aby po 

vyjití těch let jeho byl; ale nedočkav let šedesáti, jest vyveden a mečem sťat a tak od ďábla 

podveden.“
371

 Zdá se, ţe Dačický reflektuje tohoto zločince spíše jako nešťastníka, bláhovou 

a politováníhodnou postavičku. Neodpouští si také dávku ironie či sarkasmu. Soudci však 

evidentně neklasifikovali provinění jako pouhou krádeţ, a proto zvolili hrdelní trest. 

 Jakákoli pomoc zlodějům v průběhu trestné činnosti i po ní pak pro dotyčného 

znamenala stejné zacházení, jako by se jednalo také o zloděje (překupníci měli jedinou šanci 

svalit vinu na „soukupa“ – člověka, od něhoţ kradené zboţí koupili).
372

 Přistihl-li někdo 

zloděje v noci, mohl zasáhnout svémocí a zloděje dokonce i beztrestně zabít (čl. P. XVIII). 

Zvláštní trest byl stanoven za způsobení škody (tedy nikoli pouze krádeţ) na vinicích, 

zahradách a chmelnicích během dne – takový měl být oslepen. Způsobil-li škodu v noci, 

čekala jej smrt (P. XIX).  

 Osoba obviněná či podezřelá ze spáchání krádeţe se mohla spoléhat ještě na poslední 

naději – osobu poškozeného. Ten totiţ mohl prohlásit, ţe nemá zájem na jeho stíhání a ţe se 

spokojí s finančním vyrovnáním. Tato praxe byla v českých městech dosti rozšířená.
373

 

Drakonická teorie obsaţená v právních sepsáních se tak mohla velmi výrazně lišit od běţné 
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soudní praxe. I kdyţ tento jev není moţné generalizovat (situace se měnila kraj od kraje, 

město od města, soud od soudu), při výkladu trestné činnosti raně novověkých českých zemí 

není moţné vycházet jen z ustanovení platných právních norem, ale je nutné přihlíţet 

k místním poměrům a zvyklostem.
374

 Ani mimosoudní vyrovnání pachatele a poškozeného 

však neosvobozovalo viníka od dalšího nepříjemného právního postihu – ztráty cti, která 

automaticky následovala usvědčení z krádeţe.
375

   

 Speciální úpravu měl v Koldínových Právech také zvláštní druh trestného činu krádeţe, 

crimen peculatus. Článek O. X jej definuje jako krádeţ obecních věcí nebo peněz: „[…] to 

jest, kdyţ by někdo peníze obci náleţející aneb ty, kteréţ by na opravu města a na jiné potřeby 

obecní od někoho byly odkázány, pokradl a k uţitku svému bez povolení práva obrátil.“
376

 Za 

tento delikt však samočinně nenásledoval trest smrti jako za obecnou krádeţ, ale trest 

stanovený podle uváţení soudců s přihlédnutím k individualitě skutku. „Pokuta na takového 

vedlé spravedlivého uváţení vzloţena býti má.“ 

 O crimen peculatus sice Mikuláš Dačický ani jeho předkové nehovoří, nicméně pro 

Kutnou Horu bylo typické a poměrně časté zlodějství „v minci“, tedy krádeţe v mincovně. 

Mohlo jít o zatajování nezpracovaného surového stříbra, ale také o krádeţe ušlechtilého kovu 

nebo jiţ vyraţených mincí. Trest za tento čin spočíval ve ztrátě hrdla, ale panovníkova milost 

jej mohla sníţit na konfiskaci majetku.
377

 První zápis o zlodějinách v mincovně v Pamětech se 

váţe k roku 1474 a popisuje právě proces, ve kterém byl viník (mincovní úředník) shledán 

vinným, odsouzen k smrti oběšením, ale z vůle panovníka by jeho ţivot ušetřen: „Ve čtvrtek 

po Novém létě postiţen a měl býti oběšen Gabriel, ouředník mince, ţe kradl v minci. Ale král 

mu odpustil.“
378

 Mincovní šafář Joachym měl téměř o sto let později (1553) méně štěstí, 

protoţe se nedočkal milosti, ale oprátky: „Ve středu po památce sv. Ducha sťat jest Joachym; 

šafář mince, ţe kradl peníze v minci, a vyznal na jiné, ţe totéţ činili, pročeţ Martin písař z 

země vypovědín.“
379

 Takových případů je v Pamětech přítomno více, a to kronikáři jistě 

nezapsali všechny, ke kterým v kutnohorské mincovně během dlouhých let jejího fungování 

došlo.  

 Mikuláš Dačický je autorem dalších pozoruhodných vzpomínek, v nichţ se krade 

v mincovně, případně jinak neřádně a podvodně nakládá s bohatstvím, jeţ vydaly kutnohorské 
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doly. Roku 1618 (jiţ po vypuknutí stavovského povstání) byl horní puchalter Jiřík Fulda 

uvězněn proto, ţe prý „[…] peníze z mince témuţ panu mincmistrovi vozil.“
380

 Nejvyšší 

mincmistr Vilém z Vřesovic byl katolického vyznání a z obavy před pronásledováním své 

osoby raději opustil zemi. Jednoho srpnového rána roku 1623 pak byla kutnohorská 

společnost pobouřena „zrádnou cedulí“, kterou kdosi, nespatřen a nepoznán, vyvěsil v noci na 

pranýř. Cedule obsahovala rýmované obvinění osočující poctivost mincovních úředníků. Ti 

podle anonymního spisovatele „[…] v minci císařské kradli a tím ţe zbohatli […] byl hněv o 

to; skrze coţ dán jest do vězení šatlavního Jan Novotný, soused od Kubkuov, řezník, vešedše 

v podezření po nějakých řečech od něho mluvených, z kteréhoţ vězení jse vyručiti musel.“
381

 

Řezník Novotný, ať uţ byl autorem pamfletu, nebo ne, mohl hovořit o velikém štěstí, protoţe 

bylo-li by jeho autorství prokázáno, čekal by jej mnohem přísnější trest. Koldínova Práva 

stanoví pro sepisování a zveřejňování zrádných cedulí trest smrti rozčtvrcením.
382

    

 Jinak se ale Paměti na delikt krádeţe nijak zvlášť nezaměřují, podobně jako na všechny 

trestné činy proti majetku. Patrně postrádaly pro kronikáře dostatečnou neobyčejnost a 

výjimečnost. Napočítáme jich v celých Pamětech jen málo přes deset. Zapsané krádeţe mají 

většinou nějaké nezvyklé, kuriózní okolnosti, díky kterým autorům stály za zaznamenání. 

Například Mikuláš z Práchňan se pozastavil nad krádeţí z roku 1510 nikoli kvůli ní samotné, 

ale kvůli tomu, ţe zloděj vykradl kostel ve vsi Česneku a uloupenou svátost (zda i 

s monstrancí, nebo bez, není zcela jisté), prodal ţidům. V očích dobového pozorovatele se 

jednalo o rouhačský a vpravdě svatokrádeţný čin, však také autor očastoval dotyčného 

zloděje výrazem „hrozný nešlechetník“.
383

 Mikuláš Dačický zapsal také známou kauzu z roku 

1604, která rozvířila vody kališnicko-katolické nevraţivosti. Jakýsi „opováţlivý lotras“ ukradl 

pozlacený meč Jiřího z Poděbrad z průčelí nejdůleţitějšího nekatolického kostela v zemi, 

z Týnského chrámu.
384

 Výtečník nebyl nijak trestán, coţ muselo všechny nekatolíky velmi 

pobouřit, stejně jako Dačického. Přísné potrestání naopak čekalo dva zloděje, Němce, kteří 

kradli „[…] co a kde mohli, krámy a kostely loupali a klenoty kostelní posvátní […].“
385

 Při 

pokusu o prodej lupu se prozradili, byli zajati a kutnohorským soudem roku 1598 odsouzeni 

k smrti rozčtvrcením. 
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 Zloději vyskytující se na stránkách Dačického Pamětí kradli sklizené obilí, vytěţenou 

rudu v dolech, samozřejmě peníze, truhly s penězi,
386

 šatstvo, koně a další rozmanité zboţí. 

Ve válečných letech přibývaly krádeţe a loupeţe, jejichţ pachateli byli vojáci, nebo lidé, kteří 

se za ně vydávali: „Zhusta jse takové braní a kradení koňův páchalo pod spuosobem 

vojenským.“
387

 

 Vedle krádeţe a loupeţe byla dalším trestným činem namířeným proti movitému 

majetku zpronevěra. Podmínkou spáchání zpronevěry byla existence smlouvy, jejíţ podstata 

spočívala ve svěření nebo schování věci („věc k věrné ruce daná“). Pokud schovatel po 

poţádání schovatele věc odmítl vrátit nebo ji zapřel, ztrácel čest (byl prohlášen za 

zlopověstného). Inkriminovanou věc musel samozřejmě vrátit. V ustanovení H. XXXIX je 

velmi silně patrná ochrana dobré víry, se kterou věřitel věc svěřuje do rukou druhé osoby.
388

 

Zpronevěra byla trestána jen za úmyslné zatajení a nevydání věci, přičemţ motivací pachatele 

bylo majetkové obohacení.
389

 Zpronevěra se tedy od krádeţe liší dobrovolným vydáním věci 

schovatelem schovateli, zatímco krádeţ byla chápána jako jakékoli protiprávní nakládání 

s cizí věcí s úmyslem obohatit se. Dačického Paměti neobsahují ani jednu zmínku o tomto 

trestném činu.  

 Kapitolu o krádeţích ukončím vylíčením spíše smutnějšího procesu, kterým prošli 

podezřelí ze spáchání krádeţe šedesáti kop gr. č. Mikuláš Dačický jej nezapsal (k roku 1583) 

kvůli krádeţi samotné, coţ bude z okolností případu jasně patrné. Stíhání podezřelých a 

výsledek procesu však dokumentuje povahu trestního soudnictví v českých zemích v 16. 

století, charakter procesních zásad a také způsob, jakým tyto zákonitosti a zvyklosti 

reflektovalo „obecenstvo“, tedy společnost, jejímţ reprezentativním zástupcem kronikář 

nepochybně je. Zmíněné peníze byly ukradeny koláčníkovi Adamovi Kejšarovi. Do podezření 

upadla jeho sluţebná Anna, Němka. Vypovídala patrně nejasně a zmatečně – jak vyjádřil 

Dačický, „(jsouc mladá) řeči pletla“ – a k ničemu se samozřejmě nepřiznala, proto byla 

vyslýchána útrpným právem. Ani útrpné výslechy nevnesly do případu jasno, Anna střídavě 

přiznávala a odmítala vinu, označila ale jako podílníka Havla Charamzu, kterého úřady zatkly 

a také dodaly k útrpnému právu (ten svou vinu vytrvale popíral). „[…] i vyvedena jest ta 
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děvečka třikráte k místu popravnímu, k oběšení jsa ortelována, a kdyţ konec bráti jměla, vţdy 

tomu zase odpírajíce do vězení zase přivedena byla, a s tím prodleno.“
390

 Mezitím se však 

přihodilo, ţe se ve Vysokém Mýtě ke krádeţi oněch peněz přiznal jakýsi zločinec, kterého zde 

odsoudili k smrti. Anna i Havel byli tedy obvinění zproštěni, ale poškozených zdraví a 

psychických strádání je nikdo zbavit nemohl. Podle Dačického pak přišli do Kutné Hory 

nějací Němci a vymohli na Kejšarovi odškodnění za zmučení sluţebné Anny, avšak poté, co 

získali peněţitou náhradu škody, odešli a Annu tu zanechali. Havel se sice ze zranění 

uzdravil, ale musel se ţivit ţebrotou a skončil svůj ţivot v obecním špitálu. Závěrečná 

poznámka Mikuláše Dačického, ať uţ plně vystihuje jeho osobní postoj k předbělohorskému 

trestnímu soudnictví, či nikoli, nepotřebuje komentář: „Nenáleţí a nemá se k zkáze člověka 

kvapiti v nejistotě.“  

 

6. Loupež 

 

Přesná právní definice loupeţe ve stavovském právu chyběla.
391

 Naznačil ji Pavel Kristián 

z Koldína v článku N. XXVIII, kdyţ chtěl odlišit loupeţníka od mordéře: „[…] ten, kterýţ 

nezabijíc člověka, statek druhému pobeře, z šatův ho svleče, obloupí, loupeţník toliko 

slove.“
392

 Nijak se neodchyloval od pojetí M. Brikcího z Licka, který loupeţ definoval takto: 

„Ale kdoţ bez zabití statek béře, laupeţník slove.“
393

 V Koldínových Právech se nachází také 

staročeský pojem „nákeřník“, který etymologicky vychází patrně právě z jednoho z 

nejtypičtějších způsobů, jakými loupeţníci prováděli své zločiny – schovávali se ve vegetaci 

kolem cest a odtud podnikali výpady. „Všickni ti, kteříţ po silnicích lidi loupí, statky přes 

pole pracujícím mocí odjímají, nákeřníci anebo loupeţníci slovou a šibenicí se trescí.“
394

 K 

typickým znakům loupeţné vraţdy patřila veřejnost, tedy spáchání na veřejně přístupném 

místě, a samozřejmostí bylo pouţití hrubšího či jemnějšího násilí, které mělo překonat odpor 

oběti.
395
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 Dačického Paměti si loupeţí všímají, ale nevěnují jim nijak zvlášť intenzivní pozornost. 

Početní převahu mají navíc loupeţe, při kterých došlo ke smrti oloupených, tedy takové 

loupeţe, které vynikaly násilností a krutostí. Je tudíţ velmi problematické určit, zda kronikáři 

zapsali loupeţe, které měly za následek smrt, nebo vraţdy, jejichţ motivací či „přirozeným“ 

pokračováním bylo také oloupení oběti. Vzhledem k tomu, ţe Dačický a jeho předchůdci byli 

jednoznačně více zaujati skandálními případy, tedy takovými, které způsobem svého spáchání 

mnohem silněji rezonovaly v tehdejší společnosti, zaměřím se v této kapitole nejprve na 

„loupeţné vraţdy“, i kdyţ mnohé z nich mohly být primárně zločinem proti ţivotu. Zdali 

tomu tak opravdu bylo, však vzhledem k povaze pramene není moţné jednoznačně 

rozhodnout.  

 Mikuláš Dačický zaznamenává celkem šestnáct případů loupeţných vraţd. Při tom – jak 

jiţ bylo řečeno, ale je vhodné to opět připomenout – nerozlišuje, zda byl kriminální čin 

spáchán především za účelem obohacení a k zabití došlo aţ z důvodů, které vyplynuly ze 

situace (například přistiţení při činu), nebo zda bylo nejpřednějším cílem pachatele usmrcení 

oběti a jeho oloupení bylo vedlejším „produktem“. Dva z oněch šestnácti zápisů učinili 

Mikulášovi předchůdci. Jak Bartoš z Práchňan (zapisovatel loupeţe z roku 1508), tak Mikuláš 

z Práchňan (loupeţ z roku 1536) jsou ve svých popisech velmi struční a chybí jim znalost 

jedné z nejdůleţitějších informací, totiţ totoţnost pachatele.  

 První loupeţná vraţda se odehrála poblíţ Kutné Hory („[…] a stalo jse to nočně a 

nepovědomo, kdo to učinil“),
396

 je proto moţné se domnívat, ţe šlo o takzvanou silniční 

loupeţ, v předbělohorských Čechách velmi častý delikt. Bezpečnost silnic byla poměrně 

intenzivně řešenou záleţitostí, které však bylo v praxi velmi obtíţné dosáhnout. Majitelé lesů 

byli za tímto účelem povinni vykácet stromy v bezprostřední blízkosti silnic, aby z houštin a 

temného, nepřehledného lesního porostu nemohli silniční loupeţníci podnikat náhlé 

přepady.
397

  

 Vladislavské zřízení zemské stanovovalo pro silniční vraţdy a loupeţe všeobecnou 

povinnost jejich stíhání: „Item kdyţ by se mord nebo lúpeţ na silnicích nebo na cestách 

přihodil [!], tehdy všichni z zámkuov, z tvrzí i měst, městeček i ze vsí aby honili.“
398

 

Nesplnění této povinnosti s sebou neslo sankční opatření ve formě pokuty.
399

 Polapit silniční 
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loupeţníky a postavit je před soud však nebylo vţdy jednoduché, jak ještě dále uvidíme. 

Podařilo se to sice v roce 1607, kdy byl v Praze odsouzen k smrti N. Pušhamer z Českých 

Budějovic, přespolní kupec, který se při vyslýchání za pouţití útrpného práva přiznal k mnoha 

loupeţím a mordům (otázkou ovšem zůstává, mluvil-li vyslýchaný pravdu nebo chtěl-li 

zkrátit své utrpení).
400

 Jeden z typických příkladů silniční loupeţe, která měla dokonce za 

následek smrt na obou stranách, tedy jak na straně oběti, tak pachatelů, byla loupeţná vraţda 

Jana Šustera, praţského zlatotepce (1620), který byl pověřen úřadem zemského mincovního 

probéře (jeho úkolem bylo zkoušet jakost mincovního kovu). Při návratu do Prahy měl 

s sebou kolem jednoho tisíce kop gr. č., o které byl loupeţníky obrán následujícím způsobem: 

„[…] vynikli na něj v cestě loupeţní zloději, jimţ jse on bráníce, jednoho zastřelil; ostatním 

nemoha odolati, jest od nich zastřelen a tak zrádcovsky, nešlechetně zamordován a obloupen 

pro ty ţádostivé a světu milé peníze.“
401

 Viníky se tehdy postavit před soud patrně nepodařilo.  

 Druhý typ loupeţe vedle silniční je ten, který zapsal Mikuláš z Práchňan k roku 1536 – 

tehdy byla ve svém domě zavraţděna kutnohorská řeznice. Pachatel byl opět neznámý, odnesl 

si s sebou lup ve formě peněz. Taková loupeţ jiţ tedy není páchána na veřejnosti, ale mezi 

čtyřmi stěnami. Pachatel vniká do příbytku oběti a zde dochází k zavraţdění a oloupení. Oběť 

mohla svého vraha znát a pustit jej dobrovolně – tak jako se to stalo v jiţ popisované 

čtyřnásobné vraţdě v jednom z novoměstských domů v roce 1605 („A on pobravše v témţ 

domě, co mu jse vidělo, preč jse dal.“).
402

 O deset let později se typově podobný mord stal na 

kolmarském předměstí v Kutné Hoře, i kdyţ tentokrát zůstal pachatel nevypátrán. 

Usmrceným byl zdejší rychtář Jan Kučera, místem činu jeho vlastní dům a pachatel při tom 

ukradl i nějaké peníze. „[…] jak a kdo ten hrozný nešlechetný skutek spáchal, vyjeveno 

není.“
403

 

 Kronikář Mikuláš Dačický byl, jak víme, v seznamování čtenářů s dozvuky 

kriminálního činu důkladnější. Byla-li mu informace známa, zapsal ji – díky tomu se tedy 

většinou dozvídáme i jak a byl-li vůbec čin potrestán. I samotná loupeţ byla trestána smrtí, 

stejně jako vraţda. Spojení obou skutkových podstat do jedné tedy zákonitě nemohlo 

znamenat nic jiného neţ také smrt. Připomeneme-li terminologické rozlišení vraţdy a mordu, 

tak loupeţná vraţda je právě jedním z kvalifikovaných vraţd, tedy mord. V Pamětech jsou 

zaznamenány i situace, kdy je vraţda mordem z více příčin – například loupeţná vraţda 

                                                           
400

 E. PETRŮ – E. PRAŢÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova, s. 300. 
401

 Tamtéţ, s. 362. 
402

 Tamtéţ, s. 297. 
403

 Tamtéţ, s. 537. 



103 

 

vlastní matky: „Jeden nešlechetný, bezpochyby zoufalý lotras vlastní matku svou zamordoval 

pro peníze v městě Pardubicích, pročeţ smrt ohavnou trpěti musel.“ Dačický si ještě na tomto 

místě posteskl nad těţkým údělem rodičů: „O co jest těţká mysl rodičuov o budoucích činech 

dětí jich!“
404

 Pečlivý byl i při popisu trestu, který následoval loupeţnou vraţdu v „dolejším“ 

mlýně, která se odehrála v roce 1615. Zdejší mlynářský tovaryš zavraţdil mlynářku, ukradl 

peníze a uprchl. Byl dopaden a dopraven ke kutnohorskému městskému soudu, odsouzen a 

popraven: „[…] zmučen, na rynk vyvezen, kleštěmi trhán, na místo popravní vyveden a do 

kola vpleten jest.“
405

 Jiný případ byl potrestán smrtí vpletením do kola.
406

  

 Kaţdý válečný konflikt s sebou nesl nutné přesuny vojenských jednotek. Putující vojáci 

za sebou podle Dačického svědectví zanechávali spoušť, ať uţ to byla vojska nasazená proti 

Turkům v devadesátých letech 16. století, jednotky bratrů Rudolfa II. a Matyáše, které proti 

sobě stály v roce 1608, pasovští v roce 1611, účastníci česko-falcké války v rozmezí let 1618–

1623 nebo taţení v posledních dvou letech Dačického ţivota. Nedostali-li vojáci vyplacen 

ţold, byli nuceni si shánět obţivu jinými způsoby. Ničivé bylo také působení bývalých 

vojáků, kteří se po skončeném či během přerušeného taţení toulali krajem. Sloţení jejich 

trestné činnosti bylo velmi rozmanité, mordy a loupeţe v nich však zaujímaly přední místo. 

Proto si Mikuláš Dačický na stránkách svých Pamětí vícekrát povzdechl tímto způsobem: „Ze 

všech stran jse těch časuov v království Českém veliké loupeţe a obírání, tejně i zjevně 

(zvláště od lidu vojenského, v témţ království vţdy leţícího) páchaly.“
407

 Činy „loupeţných 

vojáků“ se v Pamětech nacházejí ve zvýšené míře zejména v rozmezí let 1619–1626.  

 Avšak „Nebylo na tom dosti, ţe lid vojenský cizozemský Jeho Milosti císařské v 

království Českém mimo jim vyměřenou a nařízenou záplatu a vychování obíraním 

loupeţným obyvatele suţovali, ale i domácí škůdcové zlodějské loupeţe a mordy páchali.“
408

 

Mikuláš Dačický v souladu s tím to svým tvrzením uvádí bohatý přehled různých vraţd. Mezi 

nimi nejsou loupeţné vraţdy nejčetnější. To však pravděpodobně neodpovídá dobové situaci, 

která byla na majetkově motivovaná usmrcení, především ta spáchaná na cestách a silnicích, 

velmi bohatá. Variant loupeţných vraţd však bylo mnohem více a pachatelům nelze upřít 

jistou míru vynalézavosti. Nějaký Němec například v roce 1620 vylákal svoji manţelku, 

postarší páchovskou Němku a bývalou vdovu, na cestu, na níţ ji zavraţdil a okradl.
409
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Pachatel počátku 17. století se nerozpakoval ani spáchat podobný čin na „pošetilém“, tedy „na 

rozumu nedostatečném“, tedy bláznivém či jinak rozumově omezeném člověku. Tak byl 

zamordován Jan Nedvěd, tulák, ţebrák a toho času havíř, svým tovaryšem. Viník byl 

potrestán trháním kleštěmi a vpletením do kola, jeho komplic, který při mordu hlídal, byl 

sťat.
410

 

 I kdyţ loupeţné vraţdy, či loupeţe s následkem smrti napadeného člověka, zajímaly 

kronikáře Pamětí znatelně více, přeci jen narazíme na loupeţe bez vraţedných souvislostí, i 

kdyţ jich není více neţ deset. Do tohoto počtu však nejsou zahrnuty četné případy kriminální 

činnosti vojáků, kteří si na válečných taţeních někdy obstarávali proviant násilnými 

metodami, a proto si vyslouţili opovrţení a důrazný nesouhlas kronikářů. Ačkoli Mikuláš 

Dačický patřil po roce 1618 svým vyznáním na stranu vzbouřených nekatolických stavů a 

přestoţe se v jeho Pamětech nachází mnohem více případů, kdy vraţdila a loupila císařská 

armáda, je k vojákům z obou stran spravedlivý a nenadrţuje ani jedné z nich. „Pod tou v 

Čechách vojenskou rozbrojí velké loupeţe a lidí obírání po cestách i v domích jse páchaly a 

provozovaly od lidu vojenského z obojí strany a šacuňky, vem kde vem, víra sem, víra tam, 

poberať všeckno, věř sobě, jak chceš! K pokoji ţádné naděje nebylo, práva zastavena a lidé k 

spravedlnostem svým přicházeti nemohli.“
411

 Toto smutné hodnocení zapsal k roku 1619, 

českou zemi však čekala ještě dlouhá léta drancování. Aţ do konce Pamětí Mikuláš 

nepřestával zapisovat zprávy v podobném duchu – všímá si například oloupení Filipa Fabricia 

v roce 1621, jednoho z defenestrovaných 23. 5. 1618. Oloupily ho tehdy nikoli stavovské 

jednotky, ale císařští, coţ je samo o sobě dějinný paradox.
412

 Roku 1623 zase oloupili 

kutnohorského kupce Izaiáše Ringera uherští vojáci, kteří právě rabovali na zámku 

v ţerotínských Rosicích.
413

 

 Kdybychom chtěli odhlédnout od vojáků a věnovat se ostatním loupeţníkům a lupičům, 

zjistíme, ţe to zejména ve válečném období není úplně moţné. Nejistý, bouřlivý, dramatický a 

pro poddaný lid (ovšem nejen pro něj) náročný čas s sebou přinášel příhodnější podmínky pro 

rozvíjení kriminální činnosti. Mikuláš Dačický tento fenomén popsal doslovně například 

v souvislosti s neblahou událostí, která se odehrála v sázavském klášteře (1624). Zakuklení 

útočníci zde zavraţdili opata Jiříka Štýrského a uloupili peníze a kostelní klenoty. Kromě na 

předchozí stránce citovaného povzdechu Dačický zapsal ještě přesnější formulaci, která 
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dokládá, ţe poddaní dokázali vyuţívat situace (ať uţ k tomu byli více či méně donuceni, nebo 

ne). Váţe k roku 1623: „Vzniklo také pod takovými pokutami boţími i to, ţe mnozí lidé, 

zvláště z vesnic, spůsobem osob vojenských loupeţných také loupili, brali a kradli, jak mohli, 

pročeţ vyhledáváni, jímáni, ku právům dodáváni a utráceni byli.“
414

  

 Trest za loupeţ byl stejný jako za krádeţ, tedy smrt oběšením. Podle městského práva se 

také mohlo přihlédnout k individuálním rysům spáchaného deliktu a jeho pachatele: „[…] 

aneb jakţ by příčiny hodné v tom uznány a na něho shledány byly.“
415

 Podle článku P. XXII 

se však soud mohl uchýlit i k jinému způsobu ztrestání pachatele na ţivotě, totiţ stětí, coţ 

podle Koldína bylo v českých zemích zvykem.
416

 Pachatelům, kteří se vedle loupeţí dopustili 

i dalších trestných činů, typicky mordů, byl samozřejmě vyměřen trest přísnější – například 

pro úkladné mordéře bylo určeno vpletení do kola,
417

 jak jiţ bylo na několika případech 

ukázáno výše. Stětí čekalo loupeţníky, které zajali Praţané v roce 1520 v Tochovicích.
418

  

 Nejen tochovické dobrodruţství praţských ozbrojenců dokládá, ţe polapit loupeţníky 

nebylo vůbec snadné. Byla-li navíc jejich totoţnost neznámá, jako v případě sázavského 

kláštera nebo oloupení Davida Boryně v roce 1590, kterým kapitolu o loupeţích ukončím, 

měli ochránci práva jen mizivé šance. Pan Boryně byl podle Mikuláše Dačického bohatý, ale 

velmi skoupý a lakomý, a navíc přísný na svoji čeládku a pacholky, kterým také nechtěl platit 

mzdu. To se pravděpodobně stalo příčinou, proč se stal obětí drancování a vyloupení svého 

sídla. Útočníci byli zakukleni „v larvách“ a pána domu neváhali také ztlouci, „ţe sotva ţiv 

zůstal.“ Dačický připojil ještě tento spíše neveselý dovětek: „Nota: Tak jse někdy před lety 

dálo v Čechách, ţe na sebe v kuklách vyjíţděli, loupili, obírali i zajímali a šacovali, zvláště 

kupce a handléře bohaté, takţe takových škůdcuov a loupeţníkuov na zámcích a tvrzích, kdeţ 

jse tak zavírali a skrýše své jměli, dobejvati museli. A tak to sotva zastaveno.“
 419
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Závěr 

 

Měl-li Mikuláš Dačický z Heslova nějaké právní vzdělání, nebylo nijak valné. Během 

kladrubského pobytu se sice bystrý mladík mohl lecčemu přiučit, nestrávil však podle mého 

názoru pod dohledem opata Wrona dostatečně dlouhou dobu na to, aby tento „jurista soudný“ 

seznámil svého svěřence se všemi potřebnými znalostmi o fungování předbělohorského 

soudního systému. Není však také moţné zcela zavrhnout myšlenku, ţe nejslavnější 

kutnohorský bouřlivák byl samoukem „z nouze“ – četné pobyty ve vězení a trestní stíhání 

jeho osoby mu přinášely dostatek příleţitostí, jak se začít orientovat v právních normách. O 

tom však bohuţel neexistuje ţádný doklad v pramenech. Jeho sebevědomí a protřelost ve 

vlastních soudních sporech tak stejně dobře, spíše lépe, mohli mít na svědomí najatí právníci 

či právně vzdělaní přátelé.  

 V této práci zaznělo mnoho výrazů, které Dačického charakterizují. Jistě mezi nimi 

chybí mnohé, které by vykreslily tuto pozoruhodnou osobnost komplexně, nebo alespoň tak, 

jak to dostupné prameny umoţňují. Pozorné čtení jeho díla, tedy zejména Pamětí, přidává 

mezi jeho vlastnosti také schopnost všímavého pozorování dobové kriminality. To ovšem 

není pro kronikáře nic neobvyklého, rozmanité kauzy (čím skandálnější, tím lepší) zajímaly 

převáţnou většinu z nich, ne-li všechny. U Mikuláše Dačického z Heslova je však vzhledem 

k jeho vlastním ţivotním zkušenostem moţné nejen předpokládat, ale i najít silnější zaujetí 

pro zaznamenávání trestných činů proti ţivotu – vraţd a mordů, jakoţ i soubojů a šarvátek. 

Oproti svým kronikářským předchůdcům je také sdílnější a pečlivější v zapisování dozvuků 

samotného trestného činu – zda byl pachatel dopaden a usvědčen, jak byl potrestán, případně 

jakým jiným způsobem, typicky smlouvou s poškozeným, byl případ vyřešen.  

 Vraţdy a mordy mají v Pamětech před ostatními trestnými činy jednoznačný 

kvantitativní náskok – rvačky, nařčení cti, hanění, podvody, krádeţe či loupeţe Dačického 

zdaleka tolik nezajímaly. Pokud je zapsal, tak spíše kvůli zvláštním okolnostem, které je 

provázely. Zejména menší výskyt loupeţí a krádeţí vůbec nekoresponduje s celkovým 

sloţením předbělohorské kriminality, v němţ tyto delikty proti majetku tradičně zaujímaly 

přední místo. Dačický však ve svém díle evidentně nechtěl sestavit mozaiku trestných činů, 

která by svojí strukturou přesně odpovídala dobovému stavu kriminality. Z toho, o čem se 

z různých zdrojů dozvěděl, si vybíral ty případy, které zaujaly jeho osobně a které měly podle 

jeho názoru potenciál rezonovat i v řadách potencionálních čtenářů, apelovat na jejich morální 
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smýšlení, představy o dobru a zlu apod. Co výrazně nevybočovalo z průměrnosti, nemělo pro 

jeho kroniku dostatečnou atraktivitu. 

 Kronika je mnohovrstevnatým pramenem, který lze vyuţít ke sledování rozmanitých 

problematik – ať uţ kriminality nebo například dobové kaţdodennosti, počasí, vývoje městské 

společnosti a mnohých dalších. V souvislosti se zkoumáním předbělohorské kriminality mají 

Paměti nespornou výhodu v tom, ţe zaznamenávají reálné, skutečné případy (podobně jako 

celá řada jiných pramenů, například smolné knihy, ortelní manuály apod.). Poloţí-li se tyto 

konkrétní a individuální situace do kontextu tehdy platných právních norem, často vyplyne na 

povrch větší či menší diskrepance. Běţná soudní praxe se vţdy nemusela krýt s předpisem – 

roli hrály mimo jiné také místní poměry a zvyklosti. Při výkladu trestné činnosti raně 

novověkých českých zemí je tento jev nutné mít na paměti. Na druhé straně jsou Dačického 

Paměti pramenem velmi problematickým, protoţe se samozřejmě primárně nejedná o právní 

pramen. Autor bohuţel o dotyčném případu pokaţdé neposkytl vyčerpávající informace, coţ 

výrazně omezuje moţnosti bádání.     

 Trestní právo však není jediným právním odvětvím, ke kterému se v Pamětech 

nachází pramenný materiál. Mikuláš Dačický, stejně jako jeho předkové, byl neodlučitelně 

spjat s městskou společností Kutné Hory. Sledoval ji, proţíval a také na ní byl závislý. Správa 

města tudíţ představovala velmi nosnou tematiku – vţdyť členové rodů Dačických a 

z Práchňan se na ní opakovaně osobně podíleli, kdyţ zastávali jedny z nejexponovanějších 

postů. Všechny k městu poutal úzký vztah, nepochybně byli pyšní na její přední postavení 

mezi ostatními českými městy a silně důvěřovali jejím privilegiím. Nikterak tedy 

nepřekvapuje důkladnost, s jakou autoři Pamětí zapisovali změny na úřednických postech 

města, hornické správy ale i ústředních zemských úřadů. Především Mikuláš Dačický, a 

s přibývajícími lety čím dál více, se nerozpakoval přesně pojmenovat a označit nešvary, které 

kutnohorskou správu provázely. Jak z Pamětí vyplývá, některé význačné osobnosti se 

skutečně nemohly pyšnit jeho sympatiemi. Víme, ţe podle Dačického byl pokles výnosu 

kutnohorských dolů způsoben zejména neschopností a hamiţností správců a organizátorů 

dolování. Sledoval je proto ostříţím zrakem a neváhal poukázat na to, co se v Kutné Hoře 

dělo nepoctivě.  

 Zdá se, ţe s přibývajícím věkem se z Mikuláše Dačického – frejíře, vínapitele, hejska, 

rváče a drzouna (podobných výrazů by bylo jistě moţné nalézt více) – přeci jen stal usazený 

měšťan, ţijící v souladu s tehdejší představou o řádném sousedství. Byl stále méně a méně 

solventní, coţ začal pociťovat spolu s neodbytným pocitem toho, ţe jeho ţivot se chýlí ke 
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konci. Na vývoj Dačického osobnosti musely mít vliv i zkušenosti s vězením, komplikovaně a 

zdlouhavě probíhající soudní řízení a psychický tlak ze strachu nad konečným verdiktem. 

Mikuláš Dačický byl kaţdopádně věřícím člověkem, který se v posledních letech stále častěji 

obracel k Bohu a poroučel pozemský svět, na kterém nacházel stále větší mnoţství nepravostí, 

do jeho nekonečné spravedlnosti. 
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