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ÚVOD 

Studium testamentů začíná mít v posledním desetiletí mnoho 

příznivců z řad naší odborné veřejnosti. Ne neprávem. Postupem času 

se ukazuje, že dochované, leckde téměř nepřetržité řady testamentů 

z různých měst českých zemí v sobě skrývají další a další netušené 

informace pro pochopení života měst i jejich obyvatel ve své 

každodenní realitě. 

Zároveň JSou vedeny kriticky zaměřené diskuse o 

metodologických otázkách, spjatých s takovým studiem. Příkladem 

mohou být i četné příspěvky a podněty, které zazněly na první 

konferenci věnované speciálně tomuto problému, která se konala 

v HÚ AV ČR 30. listopadu 2005 pod názvem "Pozdně středověké 

testamenty v českých městech". 

Tato problematika se stala i předmětem mé diplomové práce. Na 

jejím začátku stálo překvapivé zjištění, v jakém množství a zároveň 

neuvěřitelně celistvé podobě jsou zachovány testamentární zápisy 

přesahující několik staletí, jež jsou uchovávány ve Státním okresním 

archivu v Jihlavě. 

Tato práce si nemůže klást za cíl zhodnocení dané problematiky 

ve své celistvosti a úplnosti, ani pro podmínky v kontextu místně a 

časově vymezených limitů tématu, tedy Jihlavy v letech 1578-1590. 

Kromě základních informací, vztahujících se k diplomatickému 

zhodnocení pramenů a právním otázkám testamentární praxe, bylo 

přihlédnuto ke třem oblastem studia, jež spolu do značné míry souvisí 

a vzájemně se prolínají. Jde o dnes již pokročilejší studium rodinných 

struktur na základě výpovědní hodnoty testamentů. Dále se jedná o 

analýzu dat, která mají co říci takovým badatelským záměrům, jakými 

je historická demografie a sociotopografie. Přitom posledně dvě 

jmenovaná zaměření v různosti sledovaných aspektů u nás nebyla 

dosud v souvislosti s rozborem testamentů zřetelněji uplatněna. 
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I. PŘEHLED AUTORŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE 

STUDIEM TESTAMENTŮ 

Studium testamentů není v rámci české historiografie novinkou. 

Podle množství titulů na knižních pultech se však zdá, že toto studium 

prochází boomem především v posledních letech. 1 Již na přelomu 19. 

a 20. století se testamenty staly vhodným objektem zájmu Zikmunda 

Wintera a Čeňka Zíbrta pro jejich především popisně zaměřené práce 

z kulturního a všedního života obyvatel měst. 2 

Následováni byli badatelem, který se zaměřil na místopisné 

otázky, v čemž mu byly testamenty nápomocny. Josef Teige tímto 

způsobem mohl pokračovat na práci na pražském místopise, kterou 

fakticky "převzal" od V ác1ava Vladivoje Tomka. 3 

Z literatury věnované tématu pozůstalostní praxe vybírám dále 

dva badatele, Emanuela Lemingera a Josefa Šimka, kteří se za první 

republiky a nedlouho po sobě zabývali kutnohorskými testamenty. 4 

1 Vyčerpávající přehled domácích i zahraničních prací, vztahujících se k pozůstalostní 

problematice a zahrnujících tedy studium testamentů i inventářů, podává Michaela Hrubá: 

Především: Michaela HRUBÁ, "Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle". Pozůstalostní 

praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, Acta 

Universitatis Purkynianae LXXXIII. Philosophia et historica V. Studia Historica -

Monographia V, Ústí nad Labem 2002, s. 22an. 

2 Z bohatého materiálu vybírám: Zikmund WINTER, Kulturní obraz českých měst, I-II, 

Praha 1890-1892; TÝŽ, Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách, Praha 1909; Čeněk 

ZÍBRT, Dějiny kroje v českých zemích do válek husitských, Praha 1892; TÝŽ, Z her a 

zábav staročeských, Velké Meziříčí 1889. 

3 Josef TEIGE, Základy starého místopisu Pražského (1437-1620), I, Staré Město pražské, 

II-II, Praha 1910 a 1915. 

~ Emanuel LEMINGER, Co vypravují staré testamenty, Kutnohorské příspěvky k dějinám 

vzdělanosti české 6, 1932, s. 5-13; Josef ŠIMEK, Ze kšajtů kutnohorských (1544-1577), 

Český lid 25,1925, s. 191-195. 
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Po druhé světové válce se opět k tématu testamentární praxe 

přihlásil Jaroslav Kubák, když především z hlediska majetkového 

postavení testátorů analyzoval českobudějovické testamenty. 5 

V 80. letech vznikly studie dvou autorek, vybízející svým 

pojetím k následování a fakticky zahajující nový směr ve vnímání 

výpovědní hodnoty testamentů. V prvé řadě byla tímto zlomem práce 

Jarmily Háskové, která na základě litomyšlských kš aftů dokládala 

peněžní hotovosti obyvatel tohoto města. Podobným směrem započala 

svoji práci Helena Štroblová, jež jako její zmínění předchůdci 

studovala testamenty kutnohorské. 6 

Stejného data jako studie Jarmily Háskové je i práce Jihno 

Peška, který vyčerpávajícím způsobem zdokumentoval pražské 

testamenty a inventáře z doby předbělohorské. Zde i v dalších studiích 

tohoto autora je patrný důraz především na kulturní aspekty života 

měšťanů zjistitelné na základě studia pramenů pozůstalostní agendy. 7 

Testamenty a široký dosah jejich výpovědní hodnoty a vůbec 

otázka pozůstalostní praxe se staly v posledních letech hlavním 

tématem Michaely Hrubé. Tato problematika byla ve své celistvosti 

s ohledem na testamenty pocházející z měst severozápadních Čech 

5 Jaroslav KUBÁK, Závěti budějovických měšťanů v druhé polovině XVI. století, JSH 34, 

1965, s. 96-103. 

6 Jarmila HÁSKOV Á, Sociální struktura Litomyšle a peněžní hotovosti jejích obyvatel na 

přelomu 15. a 16. století, SNM, řada A, 36/1, 1982, s. 1-44; Helena ŠTROBLOV Á, Úloha 

peněžních hotovostí v odkazech kutnohorských měšťanů na přelomu 15. a 16. století, 

Zprávy Krajského muzea východních Čech 7, Praha 1980, s. 21-29. 

7 Jiří PEŠEK, Pražské knihy testamentů a inventářů (příspěvek kjejich struktuře a vývoji 

v době předbělohorské), PSH XV, 1982,s. 63-92. Z prací tohoto autora dále vybírám: TÝŽ, 

Měšťanská kultura a vzdělanost v předbělohorských Čechách (1547-1620), Praha 1993; 

TÝŽ, Knihy a knihovny v kšaftech a inventářích pozůstalostí Nového Města pražského 

v letech 1576-1620, FHB 2, 1980, s. 247-282. 
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zohledněna v obsažné studii "Nedávej statku žádnému, dokud duše 

v těle" v roce 2002, avšak předcházelo ji množství drobnějších prací. 8 

V současné době je zájemcům o problematiku pozůstalostní 

praxe k dispozici množství diplomových prací, které byly vytvořeny 

právě pod vedením Michaely Hrubé. Většina jich vyšla tiskem jako 

součást publikace Města severozápadních Čech v raném novověku. 

Jedná se především o analýzy rodinných struktur na základě studia 

litoměřických, lounských a ústeckých testamentů. 9 

První práce u nás, která se cele věnovala studiu rodinných 

struktur, vznikla však již roku 1997, a to v podobě diplomové práce 

Jany Smyčkové (Ratajové), jež byla posléze vydána v Pražském 

sborníku historickém. Pramenným podkladem byly autorce právě 

pražské testamenty z období let 1600-1620, ze kterých vytěžila cenné, 

především kvalitativně pojaté závěry. 10 

Petr Rak ve stejném roce dokončil diplomovou práci, ovšem se 

zaměřením na rozbor testamentární praxe z diplomatického hlediska, a 

to na podkladě kadaňských testamentů z 15.-17. století. Zdárně 

8 Především: Michaela HRUBÁ, "Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle". 

Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v před bělohorské 

době, Acta Universitatis Purkynianae LXXXIII. Philosophia et historica V. Studia Historica 

- Monographia V, Ústí nad Labem 2002. Další z některých prací autorky: TÁŽ, Bratrstva a 

cechy z pohledu měšť anských testamentů královských měst severozápadních Čech v raném 

novověku, in: Od středověkých bratrstev k moderním spolkům, Praha 2000, s. 27-47; TÁŽ, 

Možnosti studia předbělohorských testamentů a inventářů pozůstalostí v královských 

městech severozápadních Čech, in: Města severozápadních Čech v raném novověku. Ústí 

nad Labem 2000, s. 7-34. 

9 Michaela ŠTAJNEROV Á, Testamenty litoměřických měšťaml Z let 1527-1576 jako 

pramen k dějinám rodinných struktur, in: Města severozápadních Čech v raném novověku, 

Ústí nad Labem 2000, s. 87-106; Petra HOFFMANNOVÁ, Rodina v 16. století z pohledu 

testamentů královského města Louny, tamtéž, s. 107-122; Vitězslava SMETANOVÁ, 

Ústečtí měšťané v Liber Testamentorum z let 1509-1585, tamtéž, s. 123-131. 

10 Jana SMYČKOVÁ, Pražské testamenty (1600-1620) jako pramen k dějinám rodinných 

struktur, diplomová práce, Praha 1997. Publikováno jako: Jana RATAJOVÁ, Pražské 

testamenty (1600-1620) jako pramen k dějinám rodinných struktur, PSH 30, 1998, s. 90-

127. 
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dokončená práce, která poté vyšla tiskem, tak dokázala, že testamenty 

podávají zajímavé informace nejen na základě studia jejich obsahu, 

ale i formální podoby, a to především s důrazem na statisticky 

zpracovatelné údaje, které podávají zvláště dlouhé řady testamentů. II 

Nové cíle a metody studia testamentů byly prezentovány na 

vůbec první konferenci o této problematice u nás, která se konala 30. 

listopadu 2005 v HÚ AV ČR pod názvem "Pozdně středověké 

testamenty v českých městech ". Byly zde diskutovány především 

metodologické otázky spojené se studiem testamentů, jako např. 

zpracování testamentů dochovaných v souvislých řadách na základě 

počítačové databáze, vhodnost použití statistického zpracování dat, 

reprezentativnost dochovaných vzorků testamentů, limity studia 

měšť anských testamentů či forma versus obsah - dva rozdílné 

přístupy nebo nutné fáze studia. V současné době je očekáván sborník 

zpracovaný na základě zde přednesených příspěvků. 

Ze zahraniční literatury využívali čeští autoři především závěrů a 

poznatků Paula Baura, který se zabýval kostnickými testamenty 

pozdního středověku. 12 Faktem ale zůstává, že poprvé byly 

testamenty ve své celistvosti studovány francouzskými odborníky, 

především v souvislosti s dějinami mentalit a tradicí školy Annales. 13 

Značně inspirativní studií amerického badatele Jamese R. 

Palmitessa je podle mého mínění jeho práce o domácnostech Nového 

Města pražského v předbělohorském období, zpracovaná na základě 

studia inventářů inspirativní metodou, která stojí za zmínku i zde. 

11 Petr RAK, Knihy trhů a testamentů města Kadaně z let 1465-1603. Diplomatický rozbor 

a rozbor testamentární agendy, diplomová práce, Praha 1997. Tiskem vyšlo jako: TÝŽ, 

Kadaňské knihy trhů a testamentů z let 1465-1603 a testamentární praxe v Kadani od 

poloviny 15. do počátku 17. století, SAP 48, 1998, Č. 2, s. 3-106. 

12 Paul BAUR, Testament und Bi.irgerschaft. Alltagsleben und Sachkultur im 

spatmittelalterlichen Konstanz, Sigmaringen 1989. 

13 Na tomto místě odkazuji na přehled zahraniční a nejen francouzské literatury, který uvádí 

Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 22an. 
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Snažil se vysledovat vnitřní organizaci a chod domu, určit postavení 

jednotlivých obyvatelů domů s důrazem na aspekty každodenního 

života. 14 

Z jihlavských badatelů se místními testamenty zabýval 

prvorepublikový archivář Josef Petrides. Jeho drobným příspěvkům 

k tématu nic neubírá na kvalitě, že byly publikovány v popularizační 

formě. 15 Přistoupil v nich však jen k přepsání vybraných testamentů 

z jihlavského archivu, bez kritického zhodnocení. Tento archivní 

materiál z odborného hlediska částečně zhodnotil v článku o 

formulích vyskytujících se v jihlavských testamentech. 16 Bližší 

představu o jeho práci si můžeme učinit právě na základě této studie. 

Petrides zde píše, že jihlavský archiv uchovává tři knihy 

testamentů, počínající rokem 1545 a konče přibližně rokem 1700. Měl 

tím na mysli první tři knihy od doby, kdy byly testamenty 

zaznamenávány do zvláštních knih. Ve skutečnosti řada čítá celých 

osm knih testamentů a rovněž časové období není vystiženo 

v Petridesově textu zcela přesně. 17 První kniha v řadě obsahuje zápisy 

již z roku 1544, resp. z jeho druhé poloviny, čímž v testamentárních 

zápisech navazuje na městskou knihu radní IX inv. Č. 10 (1542 -

1556), do které byly zapisovány testamenty až do první poloviny roku 

1544 včetně. 18 Lomítkem je moment obměny městské rady. Slovíčko 

"přibližně" u letopočtu 1700, ohraničujícího konec třetí knihy, je 

použito opravdu méně vhodně. Do dnešních časů se nám totiž 

14 James R. PALMITESSA, Material Culture and daily Lije in the New City oj Prague in 

the age oj Rudolf II., in: MAQ, Sonderband VI, Krems 1997. Dále o tomto autorovi in: 

Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 22. 

15 Celkový přehled článků publikovaných především v periodiku Igel-Land podává Jaroslav 

Vobr: Jaroslav VOBR, Bibliografie okresu Jihlava, Brno 1988, s. 112an. 

16 Josef PETRIDES, Alt Iglauer Testamentenjormeln, in: Igel - Land. Mitteilungen mr 

Heimatkunde in der Iglauer Sprachinsel3, 1936-1940, s. 133-l35. 

17 Viz František HOFFMANN - Karel KŘESADLO, Městská správa Jihlava do roku 1848, 

sv. 2, Úřední knihy a rukopisy 1359 - 1850 (1894). Inventář, 1975, s. 94-95. 

18 Tamtéž, s. 27. 
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nedochovaly testamenty, pravděpodobně zachycené celou jednou 

knihou, z období přelomu 17. a 18. století. 19 Otázkou zůstává, zda 

Petrides neměl to štěstí s pohřešovanou knihou ještě pracovat. 

Každopádně řada dochovaných knih testamentů nekončí koncern 17. 

století, ale pokračuje dále pěti svazky od roku 1728 až do roku 1850.20 

Jiní jihlavští archiváři, Edmund Prusik a Emanuel Schwab, 

vytvořili z jihlavských testamentů stručné výtahy, které zůstaly 

v rukopise. 21 loni se však zabývali pouze prvními třemi knihami 

testamentů. 

19 Tamtéž, s. 94. 

20 Tamtéž, s. 94-95. 

21 SOkA Jihlava, Prusikové, Písemná pozůstalost, Edmund Prusik, karton 3, Knihy 

testamentů I-III - výpisy, neuspořádáno; SOkA Jihlava, Písemná pozůstalost JUDr 

Emanuela Schwaba (1823) 1874-1945, karton ll, i. Č. 434 - Městský archiv - knihy 

testamentů I-III - přehled osobních jmen. 
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II. DĚJINY MĚSTA JIHLA VY V 16. STOLETÍ 

Jihlavské 16. století bývá nazýváno "velkým". Oprávněně. 

V dějinách tohoto města v 16. století najdeme skutečně velké a 

převratné události. Ne všechny byly pro Jihlavské požehnáním. Stačí 

připomenout již jednoznačně prokazatelnou upadající slávu těžby 

"stříbrného" nerostného bohatství, na které ve středověku prakticky 

město vyrostlo. Vzpomeňme i na nespočet přírodních katastrof, jež 

svými důsledky oslabovaly prosperitu města. A v neposlední řadě 

sílící nepokoje mezi obyvatelstvem na jedné straně a městskou radou 

na té druhé. Rozdílů mezi obyvatelstvem nečinily morové epidemie, 

které přišly "vybrat daň" na životech během 16. století celkem 

desetkrát. Z nich největší, obvykle dílčí vlny celozemských epidemií, 

se městem prohnaly v letech 1507, 1520, 1541, 1562, 1571, 1574, 

1597. 1 

Přírodní katastrofy se městu v 16. století opravdu nevyhýbaly. 

Zde jsou některé z nich. Za stejných okolností - při smažení koblih -

vznikly dva velké požáry, a to v letech 1513 a 1523. Přičemž druhý 

uvedený se stal popudem pro Jihlavské k renesanční přestavbě města 

v druhé polovině 16. století. 2 Mezi těmito lety došlo naopak 

k povodni, když se protrhla roku 1520 hráz rybníka Lukáš a dalších 

třinácti rybnfků. Na konci století, v letech 1590-1593 postihlo město 

Jihlavu zemětřesení. 3 

Jihlava se účastnila prvního protihabsburského odboje, za což 

byla následně Ferdinandem 1. roku 1549 potrestána. Městu nebyly 

odňaty statky, ale byla mu udělena pokuta 25 tisíc tolarů a tzv. 

dědičný pivnf groš. Z každého sudu zdejšího piva se musela odvádět 

I Historie a současnost podnikání na Jihlavsku, Žehušice 2001, s. 51an; Antonín 

BARTUŠEK - Arnošt KÁBA, Umělecké památky Jihlavy, Havlíčkův Brod 1960, s. 53-55. 

2 Historie a současnost podnikání na Jihlavsku, Žehušice 2001, s. 51-52. 

3 Tamtéž, s. 52. 
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určitá částka, což bylo pro hospodářskou situaci města, zakládajícího 

si mimo jiné na produkci piva, velice nepříznivé. 4 

Mezinárodního věhlasu se dostalo jihlavskému soukenictví. 

Třebaže se o jeho prosperitě dnes objevují určité pochyby 5, za vše 

mluví ohromný počet kolem 500 soukenických mistrů, žijících 

v tomto městě v druhé polovině 16. století. 6 Trh s jihlavskými sukny 

dosahoval značných geografických rozměrů. Sukno určené na export 

bylo vyváženo do Rakouska, Slezska, Polska, Uherska, Moldavska, 

Lužice, Valašska či Horních Uher. 7 Roku 1591 byla dokonce 

založena tZV. soukenická kompanie, jež však svůj život ukončila již 

v roce 1602. S koncem jihlavského 16. století je spojena i 

"objevitelská" událost. Soukeník Dobroner totiž roku 1595 vynalezl 

nový typ sukna, který byl nazván "boy". 8 

Podobného rozkvětu v této době dosahuje 1 jihlavské 

kloboučnictví a sladovnictví. 9 

Po delší době byla znovuobnovena těžba sthora, ovšem již nikdy 

nedosáhla takových rozměrů, jako v dobách středověku. Roku 1505 se 

těžilo na "Červených šachtách" (Staré Hory), 1515 u Hybrálce a u 

Rančířova. O dva roky později je zaznamenán pracovní ruch 

především kolem šachet ve Starých Horách. Roku 1527 se těží 

v prostoru Koželužského údolí. Kromě těchto pozůstatků starých jam 

a štol, na nichž byla obnovena těžba, byly dále v průběhu 16. století 

4 Tamtéž, s. 53. 

5 Martin EBEL, Poznámky k cenám jihlavských domů v polovině 18. století a jejich vztah 

k profesi majitele, in: Jihlavská archivní ročenka, II-III, 2000-2001, s. 100an; Milena 

HAUSEROV Á, Jihlavské renesanční domy s horním osvětlením vysokých síní, in: Jihlavská 

archivní ročenka, II-III, 2000-2001, s. 82. 

6 Ivana EBELOV Á, Zlatá doba jihlavského soukenictví, in: Jihlavská archivní ročenka, II

III, 2000-2001, s. 58. Dále k počtu mistrů a soukeníků obecně - taméž, s. 56-57. 

7 Historie a současnost podnikání na Jihlavsku, Žehušice 2001, s. 54. 

8 Tamtéž. 

9 Tamtéž, s. 53-54. 
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proraženy nové štoly. Těžba stříbra však vrcholí až na samém konci 

tohoto století. 10 

Náboženský život v Jihlavě zaznamenal v 16. století velké 

změny. V roce 1522 přichází do města Lutherův stoupenec Pavel 

Speratus. Pro své protestantské smýšlení musel hned následujícího 

roku odejít, ale protestantská víra již měla mezi jihlavskými měšť any 

značné množství přívrženců. V roce 1525 zde byla také sloužena první 

luterská mše. Vítězství protestantismu v Jihlavě bylo na konci 16. 

století jednoznačné. 11 

Díky pokročilé lékařské vědě v podmínkách 16. století se mohlo 

i v Jihlavě přistoupit k některým opatřením. Již k roku 1527 máme 

zmínky hned o dvou jihlavských lékárnách. 12 Se zmíněnými 

morovými epidemiemi pravděpodobně souvisí jmenování prvního 

jihlavského fyzika (lékaře) v roce 1561, kterým se stal dr. Tomáš 

Hausstein. A další následovali. 13 

Dokladem vzdělanosti rozvíjené v duchu humanismu mohou být 

taková jména osobností působících v Jihlavě v 16. století, jako 

například Jan Hynek z Velínova, vzdělanec, básník a právník, či 

Martin Leupold z Lowenthalu, rovněž vzdělanec a zároveň kronikář 

pocházející se slavného jihlavského měšť anského rodu. 14 

Značného ohlasu se dostalo bratrstvu mistrů pěvců, které zde 

bylo založeno roku 1571. Zpěv v Jihlavě pěstovali až do roku 1621, 

poté v souvislostech s převratnými událostmi po Bílé Hoře jejich 

činnost ustává. 15 

10 Tamtéž, s. 56. 

II Tamtéž, s. 56-57. 

12 Tamtéž, s. 60. 

13 Tamtéž, s. 59. 

l-l Tamtéž, s. 60,67. 

15 Tamtéž, s. 60-61. 
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V duchu renesančního slohu bylo město přestavováno od 50. let 

16. století. Domy patricijů získaly druhá patra, nejvýstavnější z nich 

se mohou dodnes chlubit tzv. vysokými síněmi s horním osvětlením.1 6 

Kolem poloviny století byla přestavěna radnice na horním náměstí. 17 

Ostatně krásu měšť anské architektury si mohli obyvatelé i návštěvníci 

města Jihlavy vychutnat před nedávným časem, kdy byla radnice po 

několika letech rekonstrukce znovuotevřena. Rovněž výzdoba radnice 

je datována do období 16. století a má dokonce souvislost s tématem, 

jemuž se předložená práce věnuje (viz obrazové přílohy). 

16 Milena HAUSEROV Á, Jihlavské renesanční domy, s. 73-99. 

17 Historie a současnost podnikání na Jihlavsku, Žehušice 2001, s. s. 58. 
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III. SITUACE PRAMENNÉHO DOCHOVÁNÍ, 

DIPLOMATICKÝ ROZBOR A STRUKTURA TESTAMENTŮ 

III. 1. Situace pramenného dochování 

Testamenty, jako soukromoprávní záležitosti nesporné agendy, 

byly pro nejstarší období vepisovány do knih, jež můžeme v souladu 

s klasifikací městských knih V. Vojtíška souhrnně označit za městské 

knihy památné a smíšené. 1 Tzv. hlavní řada takových knih zabírá 

celkem 13 svazků, které počínají rokem 1359. Jedná se o obnovenou 

řadu městských knih namísto té, která byla vedena již počátku 14. 

století, ale shořela při požáru Jihlavy roku 1353. Závěr poslední knihy 

se váže k letopočtu 1737. Již samotný fakt po staletí trvajícího období, 

po které byly knihy kontinuálně vedeny, kromě dílčích přestávek např. 

v soudních zápisech 1393 - 1419, svědčí o jejich kvalitě a mimořádné 

výpovědní hodnotě. 2 

Jednotlivé knihy, převážně psané německy a latinsky, jež se 

v poměrně dobrém stavu dochovaly v SOkA Jihlava, odpovídají 

povahou svých zápisů jednak městským knihám soudním, dále 

městským knihám radním a též knihám smíšených zápisů soudních a 

radních. Jejich rozdělení bylo dáno existencí dvou městských orgánů 

v čele s rychtářem na jedné a purkmistrem na druhé straně. 3 

1 František HOFFMANN - Karel KŘESADLO, Městská správa Jihlava do roku 1848, sv. 

2, Úřední knihy a rukopisy 1359 - 1850 (1894). Inventář, 1975, s. 3 (dále jako František 

HOFFMANN - Karel KŘESADLO, Úřední knihy. Inventář). Doslovná citace 

zmiňovaných pramenů není v této podkapitole uváděna, protože je součástí poznámkového 

aparátu v rámci kapitol studujících jednotlivé problémy. Zde pro přehlednost jen odkazy na 

inventáře. 

2 Tamtéž, s. 4. 

3 Tamtéž. 
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Lze vysledovat postupný útlum v používání knih soudních a růst 

počtu zápisů a zároveň přebírání jejich agendy knihami radními, 

v souvislosti se zvýrazněnou funkcí městské rady. 4 Řečené platí 

v plné míře právě pro období, kterým se zabýváme. Např. městská 

kniha VII soudní z let 1520 - 1620 5 "nashromáždila" za sto let svého 

trvání pouhých 164 listů zápisů. Naproti tomu za téměř stejné období 

byly popsány plné čtyři městské knihy radní s průměrným počtem 

listů 355 (1), a dále byla jedna kniha radní roku 1529 dokončena a 

naopak jiná vznikla na samém konci zmíněného období v roce 1609. 6 

Testamenty byly součástí především knih čistě radních, spolu se 

záznamy sporů o dědictví a dalších zápisů nejrůznějšího zaměření 

(svatební smlouvy, kvitance, donatio causa mortis, pamětní zápisy, 

nesoukromoprávní zápisy ... ). 7 

Rokem 1544 se však testamenty vydělují ze souboru zápisů 

městských knih radních a díky rozrůstající se agendě městské správy a 

soudnictví je pro ně založena vlastní řada knih. 8 Řada celkem osmi 

knih převážně německy psaných testamentů je uzavřena rokem 1850. 

Jednotlivé knihy na sebe navazují, vyjma jediné přestávky z období let 

1683 - 1727 (příp. též části let předchozích a následujících, tj. 1682 a 

1728, pro které nebyly vedeny zápisy v předchozí a následující knize). 

Tato přestávka, vzhledem ke své době trvání (45 let), která odpovídá 

průměrnému rozsahu ostatních knih testamentů, byla dříve 

pravděpodobně "vyplněna" do dnešních dob již nedochovanou knihou 

testamentů. Zápisy z "předělových" let jsou vždy rozděleny zhruba 

v prostředku roku do dvou časově sousedících knih . 

.. Tamtéž, s. 4-5. 

5 Tamtéž, s. 27. 

6 Tamtéž. 

7 Tamtéž, s. 25-26. Tj. městské knihy radní, jejichž počátek spadá do období před rokem 

1544. 

8 Tamtéž, s. 5, 94-95. 
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Rozsah pozůstalostní agendy v raném novověku je pro první 

orientaci dobře patrný z přehledu a porovnání rozsahu období, po 

které byly vedeny jednotlivé svazky, a z počtu listů, příp. stran. 

Přepočtem pak získáme průměrný počet listů/stran za jednotlivé roky. 

I když přihlédneme k možnému zkreslení situace kvůli proměnám 

v zápisech, jež jsou technického rázu (materiál a prostředky na psaní, 

vazba knih, velikost listů), rozsah pozůstalostní agendy se zdá být 

poměrně vyrovnaný. Mírný nárůst je sledován v poslední čtvrtině 18. 

století a dále v 19. století v souvislosti s posílenou byrokratizací od 

dob josefinských reforem. V každém případě je patrné, že výpovědní 

hodnota je díky rozsáhlé sumě dochovaného materiálu značná. 

Přehledně je posloupnost knih testamentů znázorněna v tabulce: 9 

inv. Č. název rozmezí let, počet let, počet 

pro něž jsou pro něž jsou popsaných 
vedeny zápisy vedeny zápisy listů 

533 Kniha testamentů 1544 -1578 33 445 13 

534 Kniha testamentů 1578 - 1624 45 513 11 

535 Kniha testamentů 1624 - 1682 57 391 7 

536 Kniha testamentů 1728 - 1769 40 435 11 

537 Kniha testamentů 1769 - 1797 27 363 14 

538 Kniha testamentů 1797 - 1813 15 270 18 

539 Kniha testamentů 1813 - 1828 14 349 25 

540 Kniha testamentů 1828 - 1850 21 207 10 

Tabulka č. 1: Posloupnost jednotlivých knih testamentů (SOkA 
Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a 
rukopisy 1359-1850 (1894» 

9 Tamtéž, s. 94-95. V údaji o počtu let, pro něž byly vedeny zápisy v jednotlivých knihách, 

pracuji pouze s celými roky. Určitý rok je tedy započítán logicky správně jen jednou, vždy 

ke knize, v níž se "přechodový" rok vyskytuje poprvé. Novodobější materiál, tj. knihy 

testamentů inventárních čísel 536 - 540, je v originále počítán již klasicky po stranách. Zde 

uvádím pro lepší porovnání se staršími prameny zaokrouhlený přepočet na listy. Knihy s 

inventárními čísly 535 - 540 obsahují též indexy, příslušné listy/strany zde však 

nezapočítány. 
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Pramenný materiál uložený v SOkA Jihlava nabízí vynikající 

podmínky pro poznání pozůstalostního řízení od jeho počátku až po 

konečnou realizaci posledního pořízení, dokonce s podrobně 

zaznamenaným průběhem případných pří. V rámci uvažovaného 

fondu je vyčleněno oddělení Zlomky starých registratur 1501-1786.10 

Zde je dochován aktový materiál, který se váže k pozůstalostnímu 

řízení, především ke sporným případům. Zahrnuje kvitance podílů, 

spory, soudní záznamy ke sporům, vyřízení sporů, v menším množství 

originály předložených testamentů (viz obrazové přílohy) a inventáře 

apod. Uvedené se týká jak testátorů, jejichž kšaft byl vložen do knihy 

testamentů, tak těch, kteří poslední pořízení neučinili, příp. nebylo do 

knihy testamentů vloženo. 

Je tak umožněno si rámcově učinit představu o dvou důležitých 

aspektech pozůstalostní praxe. Prvním z nich je otázka podílu osob, 

které testament nesepsaly či nevložily do knih testamentů. I přes 

obrovské množství kšaftů vkládaných do jihlavských knih testamentů, 

byl počet těch druhých značný. Jednoznačně to dokládá velmi 

rozvinutý stupeň pozůstalostní agendy ve městě Jihlavě. 

Za druhé lze vážně předpokládat, že v případě testamentů i 

vznesených odporů byla v Jihlavě běžná praxe druhotného zapsání 

příchozích záznamů "na čisto" do knih testamentů. 

Především k místopisnému určení bydlišť některých testátorů 

v rámci ulic či předměstí, byly využity též rejstříky městských sbírek, 

které se pro studované období dochovaly v SOkA Jihlava tři, resp. 

čtyři. První rejstřík městské sbírky je datován do rozmezí let 1576-

1577 (termín sv. Michala), druhý k roku 1583 (termín sv. Michala), a 

poslední dva jsou z let 1585 (termín sv. Michala) a 1588 (termín sv. 

Jiří). II O nich blíže v kapitole o sociotopografii. 

!O František HOFFMANN, Městská správa Jihlava do roku 1848, Zlomky starých 

registratur 1501-1786. Prozatímní inventární seznam, 1959. 

II František HOFFMANN - Karel KŘESADLO, Úřední knihy. Inventář, s. 35. 
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Ke stejnému účelu byly vytěženy informace z městské knihy XI 

radní z let 1584-1609. 12 Bylo reflektováno především na zápisy 

převodů a vzdání domů a ostatních nemovitostí (" resignationes ") 

z období 1584-1590, z důvodu značného množství zde 

zaznamenaných místopisných údajů. Pro cíle předložené práce již 

nebylo nezbytně nutné do rozboru použít i údaje z městské knihy X 

radní, která nese zápisy do roku 1584. l3 Zápisy v obou městských 

knihách radních jsou mimoto spjaty s pozůstalostním řízením přímo, 

protože některé kvitance v nich zaznamenané jsou vyřizovány 

v souvislosti s posledním pořízením či odkazem. 

Podobné informace bychom získali i z městské knihy VII soudní 

z let 1520-1620. 14 

Závěrem lze poznamenat, že průběh pozůstalostních řízení našel 

svůj odraz i v záznamech rychtářských knih pořizovaných městskými 

rychtáři, především v otázkách sporných a trestních. V Jihlavě se nám 

dochovaly exempláře ke každému roku studovaného období. Jejich 

studium však čeká na podrobnější výsledky. 15 

Vzhledem k rozkvětu soukenického řemesla vedle jiných dalších 

řemesel v Jihlavě v 16. století, bylo přihlédnuto k údajům knihy 

cechovních přísežných, kronikářských záznamů a tovaryšů 

zmiňovaného soukenického cechu. 16 

12 Tamtéž, s. 27. 

l3 Tamtéž. 

14 Tamtéž. 

15 Tamtéž, s. 5, 97-99. 

16 František HOFFMANN, Cechy Jihlava. Inventář, Jihlava 1970, s. 79-80. 
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III. 2. Diplomatický rozbor 

Kniha testamentů z let 1578-1624 17, jejíž zápisy se staly 

hlavním pramenem pro tuto práci, se i dnes nachází ve velice dobrém 

stavu. Na první pohled zaujme její kožená vazba světle hnědé barvy 

s precizně provedeným slepotiskem (viz obrazové přílohy). Právě 

mimořádný stav dochování umožňuje podrobný popis vazby a 

především slepotiskové výzdoby i z umělecko-řemeslného hlediska. 

Můžeme konstatovat vysokou hodnotu jejího řemeslného ztvárnění, 

využívající již v plném rozsahu zdobných renesančních motivů ze 

"zdejšího pozemského života", jež korespondují s obrazem života v 

raně novověké měšťanské společnosti. Je nasnadě, že Jihlava 

v podmínkách druhé poloviny 16. století držela krok s ostatními 

městy, která přebírají nové umělecké podněty. 

Po obvodu přední i zadní desky se nachází slepotiskem 

provedené obrazy postav mužů 1 žen v detailně zvládnutých 

renesančních šatech (viz obrazové přílohy). Jsou doprovázeny 

jednoslovnými latinskými popiskami v humanistických majuskulách, 

které charakterizují každou postavu, např. spravedlnost, láska, 

líbeznost apod. Tyto motivy mohly být pro své současníky i jakýmsi 

ideovým rozměrem a připomínkou morálního jednání, jež by mělo 

v ideálním případě doprovázet další využití knihy. Inspirace antickou 

minulostí a vzdělaností je zde jednoznačná. 

Pro dějiny každodennosti a hmotné kultury vyšších 

měšťanských vrstev jsou zajímavým svědectvím šaty zobrazovaných 

postav. Můžeme sledovat detaily různých druhů náhrdelníků, 

ozdobných řetězů a ostatních šperků, propracované detaily živůtků, 

17 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624. František HOFFMANN - Karel 

KŘESADLO, Úřední knihy. Inventář, s. 94, 118. Zde odkazy na další literaturu. 
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límců a rukávů, stejně tak jako klobouky a čepce a složitou úpravu 

vlasů. 

Na zadní desce je v jejím středu, rovněž orámovaném drobnými 

postavami, zobrazen jihlavský městský znak držený v rukou anděla 

(viz obrazové přílohy). Pod ním je uveden rok 1578, který souhlasí 

s počátkem vedení této knihy. Celý výjev je však v obrácené poloze. 

Mám zato, že první zápisy do knihy byly pořízeny omylem na folia, 

jež byly původně určeny pro závěr knihy. Nezdá se totiž 

pravděpodobné, že by byl ctěný městský znak, navíc s letopočtem 

počátku používání knihy, záměrně otočen vzhůru nohama a umístěn 

až na zadní, tzn. spodní a méně reprezentativní desce městské knihy. 

Pro omyl svědčí i desky následující knihy testamentů v řadě, 

zachycující zápisy od roku 1624, kde je jihlavský městský znak 

umístěn ve správné poloze na přední desce knihy. 18 

Vazba knihy byla jištěna dvěma koženými přezkami, z nichž se 

však dochovala jen dolní přezka na přední desce a fragment přezky 

horní. 

V horní části hřbetu vazby je humanistickou majuskulou napsán 

původní nápis v latinském jazyce, označující účel knihy: LIBER 

TESTAMENTORUM, dnes však hůře čitelný. Pod ním je uveden údaj 

o časovém zařazení této knihy. 

Kniha nese také staré signatury jako pozůstatky dřívějších 

způsobů archivního inventarizování písemností v 19. a první polovině 

20. století. P. E. Leupold z Lowenthalu (1800 - 1872), považovaný za 

zakladatele jihlavského archivu, opatřil tuto městskou knihu 

signaturou B II. Další zjihlavských archivářů, F. Wurzinger (1870 -

1943), určil pro knihu signaturu II.8.19. A zajiž českého archiváře V. 

Sameše (1902 - 1981) mohla být kniha nalezena pod signaturou 

1667.19 

18 Tamtéž, i. Č. 535. 

19 Státní okresní archiv v Jihlavě, Jihlava 1999, 22-24. 

23 



Kniha obsahuje 513 listů popsaného papíru a 10 listů papíru 

nepopsaných. List papíru má v průměru formát 29 x 44 cm. 20 Filigrán 

nalezený na listech je pro celou knihu tentýž, resp. lišící se drobnostmi 

způsobenými při jeho výrobě. Představuje obraz ježka, z jehož hřbetu 

vyrůstá květina či hvězda. To ukazuje na původ papíru z nedaleké 

papírny ve Starých Horách, kterou měla v rukou rodina Freyových. 21 

Ostatně většina pramenů městské provenience z tohoto období 

uložených v SOkA Jihlava má shodnou podobu filigránu. 

Foliace provedená tužkou v pravém horním rohu jednotlivých 

listů je novodobého data. Přitom nezapočítává nepopsané listy, které 

jsou na začátku a konci knihy. Ze struktury foliace jsem mohla 

vycházet i při psaní této práce, neboť až na několik málo výjimek je 

bezchybná. Výjimky se týkají cca tří foliových čísel, jež jsou uvedena 

omylem dvakrát za sebou. V takových případech chybu neopravuji 

novým přepočítáním, ale uvádím vždy, zda se jedná o chronologicky 

první, či druhé uvedení stejného čísla folia v řadě. 

Pouze některé zápisy jsou navíc pročíslovány řadou čísel, 

uvedených vedle nadpisů jednotlivých testamentů. Jsou vyhotovena 

tužkou a odkazují pravděpodobně na systém řazení písemností 

jihlavského archiváře F. Wurzingera (1870 - 1943), protože jako 

první údaj obsahují literu "W". Vzhledem k tomu, že pročíslování 

nezahrnuje kompletně všechny zápisy, nebudu na něj v práci brát 

zřetel. 

Podívejme se podrobněji na obsahovou stránku knihy 

testamentů. Je zahájena zápisem o obměně jihlavské rady k datu 30. 

července 1578 a výčtem jejích nových členů. 22 Je logické, že tato 

20 František HOFFMANN - Karel KŘESADLO, Úřední knihy. Inventář, s. 94. 

21 Historie a současnost podnikání na Jihlavsku, Žehušice 2001, s. 61-62. 

22 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-

1850 (1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. Ir-v. Nejvíce ozdobeno je 

začáteční písmeno prvního slova textu: Anno. Litery "DN." na druhé straně folia, které 
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událost byla vhodným okamžikem pro zavedení nové knihy 

testamentů, i když se o tom úvodní text přímo nezmiňuje. Zápis je 

proveden německým novogotickým kresleným písmem, ostatně na 

žádném místě knihy není text ozdobnými prvky více vyšperkován. 

Značná velikost písmen a velkoryse pojatý prostor pro umístění textu, 

působí dostatečně důstojně a reprezentativně jako úvod knihy. 

Dále je nutné se zmínit o jednotlivých typech zápisů ve 

zkoumané knize testamentů, protože nejde vždy o testamenty. 

Odhadem 10%-20% tvoří záznamy sporů a nápadů kš aftů. Označeny 

jsou německým nadpisem" Widerspruch" či jejich latinskou obdobou 

"lmpugnatio" či "Contradictio ". Jde přesně o tytéž typy záznamů, 

které byly součástí městských knih radních v dobách před rokem 

1544, tedy do okamžiku, než se od nich oddělila vlastní řada knih 

testamentů. Svým rozsahem se neliší od testamentů. 

Z hlediska jazyka textu jednotlivých záznamů lze konstatovat 

naprostou převahu zápisů německy psaných. Odhadem maximálně 5% 

zápisů je psáno českým jazykem, a i tehdy se často jedná o skutečnost, 

že testátor není obyvatelem města Jihlavy. Jiné české zápisy spadají 

do okruhu původně českých jihlavských měšť anských rodů 

s poněmčenými jmény, nikterak ne chudých a bezvýznamných. Tento 

fakt je na první pohled překvapující pro prostředí města s naprostou 

většinou obyvatel mluvících německy a zasluhoval by širšího rozboru. 

Latinsky jsou psány pouze některé odborné termíny, názvy knih, 

termíny v rámci pozůstalostního řízení (viz výše spory). Dále se 

setkáme s latinskou podobou osobních jmen, nejčastěji v nadpisech 

testamentů. 

uvádí jednotlivá jména nových radních, jsou zde napsány majuskulními písmeny 

humanistickým písmem. Zkratka rozepsána vypadá následovně: D[omi]N[us] - pán. 
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Písařské ruce se v knize testamentů poměrně často střídají, jejich 

důkladná analýza ale již přesahuje rozsah této práce a je otázkou 

dalšího studia. 23 

Podle jednotlivých písařských rukou se liší i typ užitého písma. 

Z pa1eografického hlediska lze bez problémů rozlišit zápisy psané 

německou novogotickou polokurzivou od zápisů jiných písařů, které 

lze klasifikovat termínem německá novogotická kurzíva. V obou 

typech písma ale lze vysledovat jeho ovlivnění písmem 

humanistickým. Třetím typem písma - humanistickou polokurzivou -

jsou psána pouze některá slovní spojení. Jedná se povětšinou o 

jednotlivá slova latinského znění (názvy děl, osobní jména 

v nadpisech, církevní či právnická terminologie ... ) a prostupující 

pouze jako drobné součásti zápisy psané jedním ze dvou zmíněných 

hlavních typů písma. Čtvrtým typem písma je německé novogotické 

kreslené písmo užité v některých nadpisech testamentů, v jiných je 

ponechána ozdobnější forma písma psaného. 24 

23 V této souvislosti odkazuji na studii, jež však v některých otázkách nepodává 

zcela přesné a vyčerpávající závěry: Jana MARTINÁK, Historiolingvistická analýza 

německých listin Z 15. a 16. století vyhotovených v jihlavské písařské kanceláři (Příspěvek 

k rané nové horní němčině), in: Jihlavský archivní občasník I, 2003-2004, s. 41-89. 

Na s. 46-47 jmenný přehled jihlavských písařů také pro 16. století či alespoň rozlišení 

písařských rukou podle listin pocházejících z jihlavské městské kanceláře. 

24 Typy písem v knize testamentů nemají v zásadě žádné výrazné odchylky od ukázek a 

klasifikace podle Jaroslava Kašpara. Německé novogotické polokurzívě užité v jihlavské 

knize testamentů odpovídají Kašparovy ukázky téhož typu písma číslo 19 (16. století) a 20 

(17. a 18. století). V případě německé novogotické kurzívy v knize testamentů je nalezena 

shoda s ukázkami stejného písma číslo 22 (16. století) a 23 (17. a 18. století) 

podle Kašparovy klasifikace. Humanistická polokurziva v jihlavském pramenu je podobná 

Kašparově ukázce stejného písma číslo 54 (16. století). Německé novogotické kreslené 

písmo v nadpisech některých testamentů je možno srovnat s ukázkou číslo 16 (16. století) a 

17 (17. a 18. století) v Kašparově práci. Jaroslav KAŠPAR, Úvod do novověké latinské 

paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, sv. 2, Praha 1987, s. 19-20,22-23,25-

26,57. 
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Nadpisy testamentů jsou i z hlediska paleografického 

specifickou záležitostí. Vliv na výsledný obraz mají tyto okolnosti: 

určitá jazyková podoba jména v nadpisu, typ písma, stupeň zdobnosti 

a spěšnosti psaní, otázka snadné orientace v nadpisech a použití 

majuskul či minuskul. Osobní jména zaznamenaná ve své latinské 

podobě jsou v nadpisech testamentů často psána humanistickou 

polokurzivou v majuskulách. V jiných nadpisech jsou jména 

především německé podoby ponechána nejčastěji v německém 

novogotickém písmu, buď v polokurzivě či ve své kreslené formě. 

Kromě počátečních liter jsou takové nadpisy psány v minuskulách. 

Z hlediska čitelnosti a orientaci v jednotlivých nadpisech je v nich 

dána přednost polokurzivě před písmem kurentním. To platí i 

v případě, že následující vlastní text testamentu je napsán již 

v kurentním písmu. V případě posledně jmenovaného typu písma v 

nadpisech, tedy ozdobného německého novogotického kresleného, je 

docíleno zdůraznění jiným způsobem, než v případě humanistického 

majuskulního písma. 

Až na výjimky způsobené osobou písaře (některé případy 

německé novogotické kurzívy) či technickými možnostmi (propsaný 

papír, špatně seříznuté pero), se jedná vždy o písmo dobře čitelné. 

111.3. Struktura testamentů 

1. nadpis 

Nadpisy jednotlivých testamentů jsou tvořeny z naprosté většiny 

pouhým jménem testátora. V případě testátora-muže jde o křestní 

jméno a příjmení. Křestní jméno ženy je v nadpise dále doplněno o 

příjmení, které bývá odvozeno od příjmení muže v její rodině (otce, 
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manžela, manžela nebožtíka). Takové příjmení pak má podobu stejnou 

jako u muže či je připojeno ,,-in". 

Méně často bývá před jméno vloženo substantivum 

"Testamentum" či jeho zkratka. U mužů významného postavení se 

mimořádně uvádí zkratkou jejich tituly, příp. oslovení (H. - H[err] -

pán). Rovněž ojediněle se za jméno muže-testátora připojuje údaj o 

povolání, povětšinou je v takových případech informace o povolání 

znovu zopakována o pár řádků níže v rámci intitulace (identifikace). 

O snaze po optickém zvýraznění nadpisu a užití rozdílných typů 

písma a stupňů zdobnosti již byla řeč výše. 

2. invokace 

Invokacemi rozumíme úvodní formule testamentů odvolávající 

se k Bohu jako záštitě nad nimi a zároveň jsou vyjádřením a projevem 

úcty, protože jsou sepsány v jeho jménu. 25 

Pro jihlavské prostředí studované doby lze invokace v 

testamentech nalézt spíše ojediněle a většinou až pro pozdější období. 

Pokud se vyskytují, je v nich stručně oslovován Bůh či rozvitěji 

Trojjedinost Boží. 

In dem Namen der heiligen untzertheilten Dreyfaltigkeit 

Gottes des Vaters, des Sohns und des heiligen Geistes Amen. 26 

V prvních větách testamentů je vůbec patrný důraz na sdělení 

(intitulace, způsobilost ke kšaftování, apod.) všech předepsaných 

25 Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 119-120. 

26 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 174v. Přepis německého textu v celé 

práci je upraven podle pravidel in: Ivan ŠŤOVÍČEK a kol., Zásady vydávání novověkých 

historických pramenů Z období od počátku 16. století do současnosti. Příprava vědeckých 

edic dokumenUt ze 16. - 20. století pro potřeby historiografie, Archivní správa Ministerstva 

vnitra ČR, Praha 2002, s. 61-62. 
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informací právního charakteru, které se dotýkají čistě pozemského a 

praktického života. Až poté přichází na řadu otázka spadající do 

církevní oblasti a vztahu k Bohu. Je stylizována do podoby odkazu -

duše Bohu (viz dále). 

3. intitulace, identifikace 

Protože všechny testamenty jsou psány v tzv. "i ch formě", 

začíná i vlastní text obvykle příslušným zájmenem "ich" a následuje 

jméno testátora. 27 Porovnáním s již jednou uvedeným jménem 

testátora v nadpisu tak můžeme korigovat a zpřesnit jeho přesnou 

podobu. 28 

Podobně jako v nadpise může být uveden u testátora-muže i titul, 

příp. oslovení (H. - H[err] - pán). Méně se v intitulaci setkáváme 

s určením povolání či údajem o funkci v městské správě. U 

stejnojmenných příbuzných mužského pohlaví bývá za jméno z 

důvodu jednoznačného rozlišení osob přidáno: "der Elter". 

Intitulace žen měla svoji specifickou podobu. Je důležitým 

dokladem o jejich postavení v rodině a společnosti a zvláštním 

způsobem sebeidentifikace. Stejně jako v případě nadpisu následuje za 

ženským křestním jménem příjmení, které je fakticky uvedeno 

v podobě příjmení muže v její příbuzenské blízkosti (otec, manžel, 

manžel nebožtík). S tím rozdílem oproti nadpisu, že je dále tento stav 

příbuznosti k osobě muže výslovně zmíněn (dcera, manželka, vdova). 

27 Stylizací se od obvyklé pozůstalostní praxe v Jihlavě odlišuje ne datovaný testament, jenž 

je ale "obklopen" testamenty z roku 1578. Dvě osoby, Jacob Kapl a Matl Taschl, zde 

pravděpodobně v roli svědků dosvědčují, že nemocný Hanns von Zips učinil poslední 

pořízení za jejich přítomnosti ("beywesen "). Celý kšaft je tedy stylizován do 3. osoby 

singuláru. Tamtéž, fol. 3r. 

28 Jiné testamenty začínají nejdříve formulí o odevzdání duše Bohu a poté následuje vlastní 

intitulace. Tamtéž, například fol. 176r. 
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Pokud byl manžel či otec již po smrti, v intitulaci se to projevilo 

substantivem "Seligen" (nebožtík), stojícím za mužským příjmením. 

Ojediněle se objevují i rozvitější podoby intitulace o manželovi

nebožtíkovi se slovním obratem "v Bohu odpočívajícÍ" (" in gott 

ruhenden "J. 29 Oslovení ženy (F. - F[rau] - paní) již není tak často ve 

studovaném vzorku sledováno jako u testátorů-mužů, informace o 

povolání ženy neobsahují tyto intitulace vůbec. 

Obraz závislosti na muži, který je zde formálně znázorněn, je pro 

nás vhodným pramenem pro získání cenných historicko

demografických dat. Podrobný rozbor obsahu jednotlivých testamentů 

totiž může být nahlížen z úhlu rodinného stavu testátorek, který je tak 

z testamentů poměrně dobře zjistitelný. Více v kapitole zaměřené na 

studium rodinných struktur. 

4. informace o vzniku testamentu, příp. způsobu nabytí majetku 

Následuje hned za intitulací (příp. invokací), tedy upřesňuje, co 

dotyčná osoba chce tímto zápisem sdělit. V podstatě se jedná o ne 

příliš rozšiřované konstatování: 

Bekenne dass ich ditz mein Testament und letzten willen gethan 

hab, ... 30 

Thue ich XY die mein Testament und letzten willen ... 31 

Informace bývala někdy v jihlavských sdílnějších testamentech 

opakována v úvodních pasážích a opisována synonymy spolu 

s ujištěním, že se tak děje dle městského práva platného zde v Jihlavě: 

Ordne, setze, und schaffe in Craft disz Testaments nach den 

Stattrechten alhie ... 32 

29 Tamtéž, například fol. 3v. 

30 Tamtéž, fol. 2v. 

31 Tamtéž, fol. 174v. 
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Již v úvodních pasážích jihlavských testamentů bývají často 

specifikovány okolnosti vzniku a vlastnictví majetku, který je 

odkazován. Testátoři prostřednictvím ustálených formulí v prvé řadě 

neponechávají stranou konstatování, že kšaftují ze všeho, co mají na 

tomto světě dáno či zapůjčeno od Boha. V tomto místě se zračí sice 

stylizovaný, ale přece jen jasný projev dobové mentality zachycený 

v okamžiku pořizování poslední vůle a potažmo odchodu z tohoto 

světa, dokumentující představu nejen měšť anské společnosti Boha 

coby dárce celého pozemského života. 

Připomínka kšaftování majetku získaného od Boha bývá 

nejčastěji volněji připojenou součástí úvodních pasáží či je uvedena 

přímo u jednotlivých odkazů. Vyskytuje se zhruba u jedné třetiny 

zkoumaného vzorku testamentů. Její formulace nezaznamenává tolika 

změn: 

Darnach schaffe ich von aller meiner Narung, die mlr Gott 

gegeben und verliehen hat ... 33 

... , von der haab vnd narung, so mir gott d[emJ Allmechtig durch 

seinen gottlichen segen geben und bescheret hat. 34 

... was mir der Almechtige Gott durch seinen reichen segen 

mitgetailt und gegeben hat ... 35 

V další řadě byl testátory blíže a leckdy dosti podrobně určován 

okruh osob, z jehož středu získali části majetku. Zároveň testátoři 

udávali formu předání takového majetku, aby předložili či alespoň 

nastínili doklad o jeho oprávněném nabytí. 

Způsob nabytí majetku či jeho částí byl u jihlavských testamentů 

zaznamenán zhruba u jeho jedné třetiny. Býval umístěn v textu buď 

32 Tamtéž, fal. Sr. 

33 Tamtéž, fal. 145r. 

34 Tamtéž, fal. 176r. 

35 Tamtéž, fal. 64r. 
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v rámci úvodních pasážích či přímo u jednotlivých odkazů 

v dispoziční části testamentů . 

.. , von allem dem, so mir nach meinem hausswirdt Seligen 

Theod[or J Freitag nachvolget, und au! meinen drittentail kumpt, auch 

von meinen Eltern ererbet hab, ... 36 

5. formule "Sana-Mente" 

Tato formule označuje vyjádření testátora o své právní 

způsobilosti ke kšaftování, konkrétně o svém duševním zdraví. Totéž 

vyjadřuje Koldín ve svých Právech jako podmínku pro testátora být: 

"při rozumu zdravém a paměti dobré". 37 

V jihlavských testamentech bychom ji z naprosté většiny nalezli 

jako pokračování formule se sdělením o učinění kšaftu . 

.. , bey gueter vernunft, und wolbedachtem Mutt, ... 38 

.. , aus freyem aignem giitem betrachtem wissen und gemiitt. 39 

6. arenga a vztah ke smrti 

Arenga, tedy obecně pojímané odůvodnění sepsání testamentu, 

není ve své klasické podobě zdaleka součástí každého z jihlavských 

testamentů. 40 Jedná se o stručná poznamenání o neznalosti hodiny 

smrti, méně se vyskytuje formule o člověku z podstaty smrtelném. 

Protože obrazu posmrtného života a jeho srovnávání se zdejším není 

36 Tamtéž, fol. 3v 

37 Michela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 123-124; Koldín, Práva městská, D XLII/III, s. 130. 

38 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 2v. 

39 Tamtéž, fol. 5r. 

40 Michela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 124-127. 
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v testamentech věnováno tolik prostoru, odpovědi na podobné otázky 

můžeme pouze odvozovat z naznačených skutečností. 

7. narace 

Vyznění narace je do velké míry stejné jako u výše představené 

součásti testamentárních zápisů - arengy. V naraci jsou však 

vysvětleny pohnutky vedoucí k sepsání testamentu s větší konkrétností 

a ohledem na současný, především zdravotní stav kšaftujícího. 

V centru pozornosti již nestojí obecně pojímaný pohled na konečnost 

lidského bytí, ale zdůraznění situace konkrétního jedince, především 

těžkostí spojených s nemocí. 41 

Jihlavské testamenty podobně jako v případě areng zrovna 

neoplývají záplavou narací. V jednotlivých případech se setkáme 

s prostým konstatováním nemoci či nemocného těla, začleněným do 

některé z obsažnějších úvodních formulí. 

... , wiewol schwaches und kranckes leibes. 42 

V morovém roce 1583 bychom zaznamenali řádově pouze 

v jednotkách testamenty zmiňující se o udeření zlé nemoci - moru - a 

reakci testátorů na tuto skutečnost. (viz kapitola o historické 

demografii). 

4l Tamtéž, s. 128-137. 

42 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 109v. 
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8. dispozice 

Text testamentu dále pokračuje vlastním ustanovením o dělení 

majetku, což tvoří nejpodstatnější a také většinou nejdelší část 

testamentárního zápisu. 

Ze struktury testamentů vyplývá, že fakt odkazů byl z pohledu 

raně novověkého jedince-testátora vnímán ve třech rovinách. Šlo o 

odkaz duše zpět Bohu, odkaz těla zemi a odkaz pozemského majetku 

dědicům, institucím atd.43 Je tak doslova odkazován veškerý 

"majetek" v širším slova smyslu, který jedinci na tomto světě může 

patřit. 

8a) odkaz duše Bohu 

Ve vzorku jihlavských testamentů je duše odkazována Bohu 

vždy jako první odkaz v pořadí a nechybí až na velmi vzácné výjimky 

u žádného z testamentů. Obojí dokládá velikou vážnost v otázce víry a 

náboženského života raně novověké společnosti. Zajisté však 

existovaly subjektivní rozdíly, které mohly být do velké míry 

zkresleny téměř neměnnou formulací a působením kolektivního 

přístupu a přijímaných společenských norem. 

Tento odkaz je v jihlavských testamentech obvykle 

formálně přičleněn ihned za formuli "Sana-Mente" a uzavírá s ní první 

odstavec textu. Bůh je zde většinou nazván Bohem Všemohoucím, 

kterému dává testátor svoji duši do jeho božích (svatých) rukou. 

Und zuvodrist bevehZ ich meine Seel, Gott dem Allmechtigen in 

. G" Z' h h d 44 seme ott zc e en e, '" 

43 Michela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 138an. 

44 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fal. 2v. 
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Obohacení této základní fráze v záhlavích jihlavských 

testamentů se děje prostřednictvím rozvíjení několika obrazů. Jednak 

je jím představa duše, obohacená o adjektiva vyjadřující její 

vlastnosti: chudá, ubohá, bídná ("arme"). Dalším rozvíjejícím prvkem 

je rozvíjení prosby o laskavost a shovívavost Boha, ve chvíli souzení 

života zemřelého a přijetí jeho duše . 

... und bitte derselben gnedig und Barmhertzig zu sein. 45 

.. , und bevelhe erstlieh Gott dem Allmeehtigen meine Seel ln 

seine grundlose Barmhertzigkeit. 46 

Und zu vodrist bevihl ieh meine Sel Gott defmJ almeehtigen, mit 

biet ir gnedig und Barmhertzig zu sein, umb seines Lieben Suns teuer 

verdinst willen, unsers hferr ln lesu ChristL Amen. 47 

Podle mého mínění lze pro jihlavské testamenty konstatovat 

menší výskyt invokací, areng a narací v klasické podobě a jejich kratší 

délky. Častěji se však vyskytují široce rozvětvené formulace odkazu 

duše do rukou Boha v záhlavích testamentů, což však již zahrnuji pod 

pojem dispoziční část testamentu. 

Tím, že jsou uvedeny před všemi ostatními odkazy pozemského 

majetku, vytváří pojmy duše a Bůh největší a přednostně zmíněné 

veličiny. Rozvedené formule o odevzdání duše Bohu přesvědčivě 

nahrazují leckde chybějící invokace, někde v podobě téměř modlitby 

zakončené ,,Amen". 

8b) odkaz těla zemi 

V celém reprezentativním vzorku jihlavských testamentů lze 

postřehnout markantní rozdíl mezi velkým množstvím odkazů duše 

45 Tamtéž. 

46 Tamtéž, fol. 209v. 

47 Tamtéž, 3v. 
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Bohu a zároveň pozemského majetku pozůstalým, příp. institucím, 

oproti méně se vyskytujícím zmínkám o odkázání vlastního těla zemi 

k pohřbení. V takovém případě se jedná o dále nerozváděná 

/ /48 oznamem. 

8c) odkaz pozemského majetku dědicům a institucím 

Odkaz pozemského majetku tvoří jednoznačně nejobsažnější 

část testamentárních zápisů, což dokládá značný zájem testátorů o 

zabezpečení správného a hladkého předání dědictví podle jejich přání. 

Odkazy pozemského jmění v jihlavských testamentech přichází 

na řadu obyčejně hned po zmínce o odevzdání duše Bohu a je také 

náležitě uveden jako druhotný odkaz (" darnaeh ", "naehmals ", 

. ") "ltem . 

Poté následuje sloveso kšaftování (" sehaff"), dále osoba 

testátora vyjádřená zájmenem "ieh", po něm již určení dědice (příp. 

instituce) a odkazovaná částka či věc. Např. je tedy odkaz obyčejně 

formulován větou: 

Darnaeh sehaffieh meinem Prudern Wolfi ss ... 49 

Při výčtu více osob leckdy kšaftující nevypisuje jednotlivé 

částky či věci, ale spokojí se s konstatováním, že si tito mají určitou 

část jmění dohromady rozdělit "rovným dílem" ("miteinander au! 

gleiehen tail "). Součástí formulí bývá i poměrně důrazné upozornění, 

že vlastnictví odkázaných věcí nesmí dědicům nikdo zpochybnit. 

Formule se v zásadě neliší v případě, že je odkazováno 

instituci. 

48 Podobné mohla konstatovat pro prostředí severozápadních Čech i Michaela Hrubá. Viz 

Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 139. 

49 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 3r. 
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Jednotlivé formule odkazu opakuje testátor podle svého zájmu 

a možností, často jsou dále doplňovány dalšími ustanoveními a 

připomínkami. 

V případě nemovitostí se občas setkáme například s ujištěním, 

že předávaná nemovitost je zapsána v městské knize: 

... schaff ich ... mein wisen, so ich im Stattpuch hab, ... 50 

Spíše ojediněle bývá lokalizace určité nemovitosti blíže určena: 

... ligundt auf dem Monschein, neben dess h[errln Marcus 

Saltznprots wisen. 51 

Podobně kšaftující někdy odkazuje na zápis finanční částky či 

dluhu v městské knize. 

Dále testátoři uvádí způsob výplaty odkázaných peněz. 

Z hlediska rodinné strategie bývají v testamentech dále uváděny 

podmínky předání odkazu například při nedospělosti dětí, jejich úmrtí 

před dosažením dospělosti, dodatky k jejich výchově, ustanovení 

ohledně pozůstalé vdovy a jejího případného provdání. 

9. sankce 

Sankce jako nepovinná součást testamentů tvořila obvykle závěr 

jejich posledních vůlí. Měla být prosbou a pobídkou k zajištění 

bezproblémového vyřízení a realizace poslední vůle. Bývala vyjádřena 

na základě kladného (benefice) či záporného (kominace) slova 

smyslu. 52 

V prvém případě (benefice) byla touto pobídkou k řádné 

realizaci kš aftu vybídnuta městská rada, příp. i s výslovnou zmínkou o 

50 Tamtéž, fol. 3v. 

51 Tamtéž. 

52 Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 166-167. 
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ochraně pozůstalé vdovy a sirotků. 53 Takovou sankci obsahovaly i 

jihlavské testamenty, ovšem zdaleka ne každý. Případy se množí až 

s postupujícím časem. Speciálním případem byla v jihlavských 

testamentech prosba o dohled poručníků nad realizací kš aftů , uváděná 

za jejich jmény. 

Druhá možnost formulace sankce (kominace) se nabízela ve 

formě "pohrůžky" těm z pozůstalých, kteří budou činit odpor vyřízení 

kš aftu dle pravidel, která testátor ustanovil. Podobně se taková sankce 

týká i těch dědiců, kteří se budou vzpírat přijetí podílu z důvodu jeho 

relativní nedostatečnosti v jejich očích. Formulace je doplněna 

konkretizací postihu pro takové provinilé, např. žádný či nepatrný 

odkaz. 54 Také v zápisech v jihlavské knize testamentů bychom našli 

takové příklady sankce, ale nebývalo to pravidlem a zdaleka ne 

nutnou součástí kšaftů. 

Do textu jihlavských testamentů byla formulace sankce v obou 

případech poměrně volně zařazena do závěrečných pasáží kšaftů a 

tvořila často součást různých jiných k tomu příhodných formulí. 

10. informace o stvrzení obsahu testamentu pečetí (koroborace) 

Povinnost použít pečeť pro uzavření jednotlivých testamentů a 

jako doklad věrohodnosti jejich obsahu, nebyla právně stanovena. 55 

Patrně v souvislosti s tím byl údaj o použití pečeti součástí 

jihlavských testamentů spíše mimořádně. Z většiny se zde týkal osob 

více majetných a vysoce postavených. Z hlediska zařazení do textu 

byla řečená formule "pohyblivou" součástí závěrečných pasáží. 

53 Tamtéž, s. 166. 

54 Tamtéž, s.167. 

55 Tamtéž, s. 167. 
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Nabízí se zde výzva ke srovnání situace přímo s originály 

dochovaných pečetí či jejich pozůstatků v původních kš aftech 

dochovaných v aktové podobě. Analýzu však komplikuje 

nedostatečné množství dochovaných pramenů. Pro jihlavské prostředí 

lze takovou sondu provést, ač na základě pouze výběrově 

dochovaných původních testamentů. 

11. ustanovení svědků 

Další z formulí jihlavských testamentů obsahuje jména svědků, 

většinou dvou, které testátor "požádal" o tuto službu. Zajímavostí je, 

že tato formule ani z dlouhodobějšího hlediska nevykazuje téměř 

žádných změn týkajících se slovních obratů či umístění v textu. 

Následuje za dispoziční částí textu (příp. dalších ustanovení) jako 

zřetelně opticky oddělený odstavec. 

Des Zl{ geschefftleuten hab ich mir erpeten die Erbam Menner 

AB und meinen Vettem CD. 56 

Ojediněle nalezneme pokračování této formule, dokládající přání 

testátora vložit testamentární zápis do městské knihy, resp. knihy 

testamentů, čímž jsou pověřeni svědci: 

... , welche meinen letzten willen ms Statbuch werden lassen 

. l'b 57 em el en. 

56 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fal. 2v. 

57 Tamtéž, fal. 98v. 
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12. ustanovení poručníků 

Ihned za formulí ustanovující svědky následuje zvláštní 

odstavec, kde testátor uvádí jména obvykle dvou osob, které 

"poprosil" o službu poručenství. Pevnou součástí formule je i žádost o 

jejich dohled na svědomité a čestné vyřízení a realizaci kšaftu. Tato 

zmínka může být považována za jednu z forem sankce. 

Vedle formulace ustanovující svědky se jedná z hlediska 

stylizace a umístění do textu o nejstabilnější část jihlavských 

testamentů. 

Und zu Vormiinden hab ieh mir erpeten die Ersamen h[err ln AB, 

CD, zU denen ieh mein sonders vertrauen hab, das sie ditz mein 

Testament und letzten willen treulieh aussriehten werden. 58 

Protože údaj o ustanovení poručníků nebyl povinnou součástí 

kš aftů 59, i v prostředí jihlavském se s touto informací v testamentech 

nesetkáme vždy. 

13. datace 

Naprostý závěr jihlavských testamentů tvoří datace. Skládá se 

v ideálním případě z data pořízení kšaftu (" gesehehen ", "aetum ") i 

data jeho vkladu do knihy testamentů ("praesentatum "). Častěji se 

však setkáváme pouze s jednou z uvedených datací. 

Z formálního hlediska tedy za slovesem datování následuje 

určení dne, měsíce a roku v německém jazyce. Tzn. datum je určeno 

podle názvu dne v týdnu a jeho vztahu k blízkému církevnímu svátku 

(často latinsky) v roce. Druhou možností je dnešní způsob datování, 

kdy řadová číslovka určuje den v měsíci. 

58 Tamtéž, fol. 2v. 

59 Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 233. 
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Ve zkoumaném období došlo k podstatné změně kalendáře, kdy 

napříště měl být určujícím kalendářem kalendář gregoriánský. Jak 

uvádí Gustav Friedrich, Morava, do které byla včleněno i město 

Jihlava, přijala definitivně reformu kalendáře v roce 1584. V říjnu zde 

došlo k faktickému "vypuštění" deseti dnů v roce, tzn. konkrétně 3. 

říjen byl stanoven jako poslední den podle starého kalendáře a 

následující den, 4. říjen, byl již psán jako 14. říjen. Toto konečné 

rozhodnutí padlo na olomouckém sněmu v červenci tohoto roku, 

přijetí nového kalendáře se zde tedy opozdilo o tři čtvrtě roku za 
v 60 
Cechami. 

Velmi zřídka bylo v jihlavském vzorku testamentů 

zaznamenáno datum podle obou kalendářů. Proto je nutno dbát 

v příslušných letech na opatrnost ve způsobu určení datace testamentů, 

i v souvislosti s problematickým zaváděním nového kalendáře. 

60 Gustav FRIEDRICH, Rukověť křesťanské chronologie, Praha - Litomyšl 1997, s.lOl, 

103-104. 
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IV. PRÁVNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE 

TESTAMENTÁRNÍ PRAXE 

IV. 1. Pohled na rodinu a testamentárnÍ praxi z pozice platného 

práva - možnosti a limity studia 

Pro odpovědi na všechny otázky, které nám mohou poskytnout 

dlouhé řady dochovaných testamentů, je nezpochybnitelně nutné 

věnovat pozornost právním zvyklostem a ustanovením v oblasti 

testamentární praxe. Dědické právo jako součást soukromě-právní 

agendy platné v tom kterém časovém údobí vytvářelo meze, ve 

kterých mohl být za daných podmínek a určitých okolností odkázán 

majetek jedince pro případ jeho smrti. Tak mohly být vypořádány 

všechny záležitosti spjaté s držbou majetku, předána "naučení" 

v oblasti výchovy pozůstalých dětí či nepřímo vysloveny sympatie 

k té či oné církvi atd. 

Zatímco stupeň zámožnosti a určení sociálního postavení 

jedince lze poměrně spolehlivě rozeznat ze sumy vyčísleného 

movitého i nemovitého majetku, autenticita rodinných vztahů, jež 

tvoří okruh jednoho ze zde zkoumaných problémů, může být do velké 

míry zkreslena působením limitů, které jsou určeny právním vědomím 

a ustanovením. 

Kontextuální podtext tedy musíme mít na zřeteli především 

tehdy, když se jedná o problematiku dějin rodinných struktur. 

Například pokud chceme odvodit a rekonstruovat rodinné poměry a 

zvyklosti na základě velikosti a povahy odkazů ženám-vdovám. 

Takovému rozboru musí předcházet seznámení se s právním naučením 

v tomto konkrétním případě tak, jak bylo dáno v rámci kterého 

právního okruhu v českých zemích a dále podle drobnějších místních 
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právních specifik. To, že v průběhu mnoha staletí byla pozměněna 

podoba řešení tohoto konkrétního problému, snad netřeba dodávat. 

Menší odkaz ženě-vdově, dále tzv. vybytí nebo menší okruh 

subjektů (lidí a institucí), kterým bylo kšaftováno, či soubor 

komplikovaných na sebe navazujících podmínek znesnadňujících 

převod odkazovaného majetku, neznamenaly vždy záporný 

charakterový profil či citový vztah jedince-testátora. A zároveň 

naopak "štedrost" odkazů apod., patrná na první pohled, nemusí 

svědčit o bezproblémových vzájemných vztazích testátora v rámci 

"rodinného společenství" i mimo něj. Je zřejmé, že litera zákona je 

z testamentů jasně čitelná. 

Teprve míra odchylky a celkový objem takových odchylek od 

"normálu" daného právním územ v tom kterém místě a čase je 

věrohodným kritériem pro zhodnocení, zda v konkrétním případě jde 

o citově zabarvený náboj ve vztahu jedince-testátora k jeho okolí. 

Citlivě vyvozované závěry a komparace mohou vzniknout pouze na 

základě popsaného přístupu k problematice. 

Je třeba zdůraznit, že vzhledem k povaze studovaného 

dědického práva, zasahujícího do rodinných poměrů, je nutně na místě 

naše zvýšená pozornost i k ustanovení práva manželského a práv jemu 

příbuzných. Jinými slovy, testátor v okamžiku pořizování testamentu 

musel uvažovat a zhodnotit rodinnou situaci ohledně rozdělení 

majetku mezi rodinnými příslušníky podle toho, jak bylo rozdělení 

vlastnictví upraveno dle právních zvyklostí v bližší či vzdálenější 

minulosti rodiny. Každá informace ohledně zvýhodnění či potlačení 

zájmů dědiců v testamentech, musí proto projít také filtrem otázek, 

zda neleží osvětlení důvodu velikosti podílů v otázce věna, 

záležitostech svatební smlouvy, "vybytí" apod. Jinak riskujeme, že 

závěry z analýzy budou do velké míry zkratkovité a budou zkreslovat 

rodinné poměry. Vzhledem k rozsahu práce však nástin vývoje 
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právních zvyklostí týkajících se instituce věna a svatebních smluv 

není možno podat. 

Předmětem zájmu této práce není ani problematika inventárních 

seznamů, přesto, že s vymezeným tématem předložené práce přímo 

souvisí. Inventáře pozůstalostí mají leckdy co dělat s komplikovanou 

rodinnou situací, zaopatřením sirotků, příp. vdov. Jedním z cílů 

inventarizovaného majetku byla totiž ochrana jmění pro pozůstalé 

sirotky do doby dospělosti, kdy si je budou moci převzít. I výše 

popsané okolnosti se staly předem právních opatření. 

Přestože a snad právě proto, že autoři obdobně zaměřených 

diplomových prací nepodávají přehled o vývoji dědického práva 

platného ve městech v českých zemích, rozhodla jsem se jej zde ve 

stručnosti uvést. Kontinualita a kontext studovaného problému tak 

lépe osvětlí vztahy "rodinného společenství" v rámci právního vývoje 

jdoucího několika staletími. 

Kromě vývoje dědického práva se pak konkrétněji zaměřím na 

rozbor právních ustanovení souvisejících s dědickou praxí, které byly 

aktuální a směrodatné pro město Jihlavu v rámci delšího časového 

horizontu. 

IV. 2. vývoj právních ustanovení v otázce dědění platných pro 

města českých zemí 

Dvacet pět královských měst českého státu získalo 19. září l372 

od Karla IV. soubor privilegií podle znění právních zvyklostí 

staroměstského právního okruhu. Těmi Karel IV. výslovně potvrdil 

právo měšť anů na svobodné držení majetku a volné nakládání s ním. 

Zanedlouho poté privilegia potvrdil Václav IV. Podle doslovné citace 
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práva patřícímu Starému Městu pražskému již od roku 1366 se 

ustanovení nadále týkalo těch, " ... kteří trpí s městem berněmi a 

b ~. ok' ,,1 o eCllllTIl pomuc aml, ... . 

Města obdařená těmito privilegii nespadala pod působení 

jednoho právního okruhu. Pro studium právního vývoje je 

pozoruhodné, že se již v podmínkách vrcholného středověku 

nacházela jak v dosahu působení práva jihoněmeckého, tak 

v k~h 2 severonemec e o. 

Tyto dvě hlavní oblasti městského práva, které vznikly 

v českých zemích, byly pojmenovány podle geografického místa 

původu, podle místního určení vrchních odvolacích soudů či podle 

právních sbírek, jejichž obsah recipovaly. Městské právo užívané v 

oblasti práva jihoněmeckého (norimberského, švábského) vycházelo 

z tzv. Švábského zrcadla. Tato oblast zahrnovala střední a jižní Čechy 

a Moravu a své domácí vrchní právní stolice si vytvořila na Starém 

Městě pražském a v Brně. Do velké míry si tyto vrchní právní stolice 

dokázaly vybudovat nezávislost na vrchních soudech v Norimberku a 

Vídni. Vedle toho městské právo zdomácnělé v prostředí 

severoněmeckého (magdeburského, saského) práva mělo počátek 

v tzv. Saském zrcadle. Sem územně spadala města v severních 

Čechách a na severní Moravě, dále ve Slezsku a Lužici. I přes zákazy 

českých panovníků až do 16. století byl od počátku vrchní odvolací 

stolicí této právní oblasti soud v Magdeburku. Přes existenci vrchních 

soudů v Litoměřicích a Olomouci nedostačoval jejich význam 

1 Michaela HRUBÁ, "Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle". PozůstalostnÍ praxe a 

agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, Acta Universitatis 

Purkynianae LXXXIII. Philosophia et historica V. Studia Historica - Monographia V, Ústí 

nad Labem 2002 (dále jen Michaela HRUBÁ, Nedávej statku), s. 47, 55. Právo udělené 

Starému Městu pražskému viz in: CIM I., Praha 1886, s. 87. Privilegia ostatních měst 

editována in: František Ladislav ČELAKOVSKÝ (ed.), Codex luris Municipalis Regni 

Bohemiae II, Praha 1895, Č. 466-490, s. 654-656. 

Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 48. Konkrétněji František HOFFMANN, 

K oblastem českých práv městských, StR 14, 1975, s. 30. 

45 



významu obdobných soudů v českých městech pro oblast práva 

norimberského. 3 

I přes četné diskuse mezi odbornou veřejností a přetrvávající 

nepřesně vymezené rozdíly mezi oblastmi se ukazuje, že jihoněmecké 

právo začalo záhy nabývat na převaze a dynamika jeho vývoje se 

stávala zřejmější. Jedním z důvodů byla jeho relativní soběstačnost a 

nezávislost na cizích zahraničních vrchních soudech a bezproblémová 

recepce zásad práva římského a zemského. Lze jej od dob husitských 

bojů nazývat českým městským právem (právem oblasti 

staroměstské), z něhož vycházela kodifikace městského práva v 16. 

století. Naproti tomu právo severoněmecké se projevovalo větší 

konzervativností, odolností vůči vlivům zvenčí a nepružností, takže 

svou zaostalostí nemohlo lehce se přizpůsobivšímu severoněmeckému 

právu konkurovat v měnící se společenské, politické a kulturní situaci 

v k/ h / h 4 V ces yc zemlC . 

Progresivnost jihoněmeckého pojetí soukromého práva 

měšťanů se projevila 1 v otázkách pozůstalostní praxe. 

Upřednostňovalo totiž v dědickém řízení postavení dědiců z vlastní 

3 Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 49-50. Podrobněji se tématu věnuje F. 

HOFFMANN, K oblastem českých práv městských, s. 27-66. Dále Antoní HAAS, Právní 

oblasti českých měst, ČSČH 60, 1952, s. 15-24. O právních souvislostech se zmiňuje též 

Karel MALÝ a kol., Dějiny českého a česko-slovenského práva do roku 1945, 2. vydání, 

Praha 1999, s. 89-90. Pro jednotlivé právní oblasti především tato starší literatura: Bedřich 

MENDL, Tak řečené Norimberské právo, Rozpravy ČAVU, tř. I, č. 38, Praha 1938, s. 49-

52; Jaromír ŠTĚPÁN, Litoměřický extrakt Z roku 1571. Příspěvek k dějinám 

magdeburského práva v Čechách, in: Miscellanea historico-iuridica. Sborník prací napsaný 

k oslavě šedesátin JUDra Jana Kaprasa řádného profesora Karlovy university, jeho přáteli a 

žáky, Praha 1940, s. 256-277; Hermenegild JIREČEK (ed.), Extrakt hlavnějších a 

přednějších artikuluov Z práv Saských aneb magdeburských a Srovnání Práv Pražských a 

Právy magdeburskými, in: Spisy právnické o právu českém v XVI. století, CIB IV/5, Praha 

1883, s. 98-147; Josef EMLER, Práva měst českých zvl. pak Starého Města pražského, 

Právník 9, 1870, s.43 . 

.j Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 49-50; Karel MALÝ a kol., Dějiny, s. 89-90. 
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nejužší rodiny testátora (1) před jeho původními příbuznými. V potaz 

tedy nejdříve přicházel partner testátora a jeho děti, až v dalším jeho 

rodiče, sourozenci atd. Postupné začlenění této zásady do pravidel 

rozhodování v dědických záležitostech ve městech severoněmeckého 

právního okruhu může být i jedním z dokladů postupného vzestupu 

významu pokročilejšího jihoněmeckého práva. 5 

Jedinec, žijící v českých zemích ve středověku a "trpící 

s městem", měl v zásadě dvojí možnost, jak naložit s majetkem pro 

případ smrti. Mimo rozšířenější formu psaného testamentu zde 

existovala forma ústního "vzdání" ("předání") majetku. Ústní 

prohlášení se zpočátku konalo před zahájeným soudem, bylo 

provázeno řadou zdlouhavých formulí, např. každý takový případ 

musel být až do 15. století čtyřikrát provoláván. Zápis o takovém 

pořízení byl zanesen do městských knih (soudních, radních či 

pamětních apod.). Je doloženo, že tutu formu odevzdání majetku 

pozůstalým přejalo české městské právo z práva německého. Zavedení 

"vzdání pro případ smrti" do německého právního pořádku 

konstatovala německá odborná veřejnost ještě před přijetím římského 

práva. Tato mimořádná okolnost činí z tohoto aktu staletími prověřený 

způsob odkázání majetku. Středověkou kolonizací a zakládáním měst 

s vysokým podílem německy mluvících lidí u nás tento zvyk zapustil 

hluboké kořeny a existoval jako možná alternativa k listinným 

testamentům. Zvyk užívat ústní pořízení pro případ smrti dosáhl u nás 

nejvyšší intenzity a nejdelší doby působení v oblastech řídících se 

severoněmeckým právem. Ve své konečné fázi již však i zde 

obsahoval v mnohých bodech taková pravidla, jaká platila pro sepsání 

a proces schválení psaného testamentu. 6 

5 Tamtéž. František HOFFMANN, K oblastem českých práv městských, s. 36-37. Antonín 

HAAS, Právní oblasti, s. 2l. 

6 Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 55-57. Zde dále k počátkům psaného testamentu: 

písemný testament byl zaveden prostřednictvím církve, aby bylo zajištěno znění poslední 

vůle také v okamžiku, kdy již jedinec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohl 
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o jednotlivých zásadách dědického práva se můžeme 

přesvědčit přímo z právních rukopisů či městských soudních knih, ale 

také z městských privilegií, právních a kancelářských příruček. 

Dalšími prameny městského práva jsou soubory rozhodnutí, nálezů a 

naučení (např. Kniha nálezů vrchní stolice staroměstské). 7 

Jednou z nejdůležitějších příruček pro studium pravidel a 

zvyklostí pozůstalostní praxe je příručka novoměstského písaře 

Prokopa z poloviny 15. století. Ohledně pořizování testamentů se zde 

dozvídáme o několika možnostech pořízení kšaftu, s důrazem na jejich 

pojištění vložením do městských knih. Testament mohl vzniknout ve 

formě listinného zápisu na pokladě písařova konceptu za přítomnosti 

dvou konšelů a písaře. Pokud byl zájem, právní pojištění se tomuto 

listinnému zápisu zpečetěnému rychtářem a svědky dostávalo 

zapsáním do městských knih. Vyhotovení testamentu druhým 

způsobem bylo jednodušší, jednalo se o ústní pořízení před městským 

soudem, s tím, že zápis o jeho provedení byl ihned vyhotoven do 

městských knih. 8 

Evropsky ojedinělý projekt kodifikace městského práva a 

následný postupný zánik rozdělení českých zemí na dvě teritoria 

rozdílných právních zvyklostí podle práva jiho- a severoněmeckého 

začíná přicházet ke slovu od roku 1523. Tehdy se zemský sněm usnesl 

vypracovat jednotný zákoník městského práva, vynucený zvýšeným 

hospodářským, politickým a vojenským významem měst v českých 

zemích. Rovněž šlechta si chtěla pojistit jednotná pravidla soudnictví 

ve všech městech, v případě, že došlo ke sporům, kdy její stoupenci 

spadali pod pravomoc městských soudů. V ustavené komisi pro 

absolvovat soudní proces k potvrzení svého "vzdání". Od 13. století proniká forma psaného 

testamentu z klerikálního prostředí do prostředí laického a především městského. Tamtéž, s. 

56-57. 

7 Tamtéž, s. 50-51. 

8 Tamtéž, s. 64. 
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zpracování jednotného městského práva působil pražský politik, písař 

komorního soudu a bývalý univerzitní mistr Brikcí z Licska. Své dílo 

dokončené roku 1534 pod názvem "Práva městská" vydával za soubor 

práv staroměstských, ve skutečnosti však podřídil úpravě brněnskou 

právní knihu písaře Jana z poloviny 14. století, jež byla od té doby 

v mnohých městských kancelářích používána. Brikcího zákoník 

vytištěný roku 1536 byl běžně užíván, ale nebyl nikdy stvrzen coby 

oficiální kodifikace. 9 

Obsahem kapitol XXVII, LXIII, LXIV a LXVI v Brikcího 

zákoníku jsou záležitosti spjaté s pozůstalostním řízením. Vedle 

klasického testamentu uvádí Brikcí termín "odevzdání dědictví", jež je 

neodvolatelné a musí být učiněno před rychtářem a přísežnými. Brikcí 

se nepřímo zmiňuje o dvou hodnověrných svědcích, kteří mají 

potvrdit pravost odvolatelného psaného testamentu před rychtářem a 

přísežnými - řečeno dobovou terminologií: mají jej pod přísahou 

"vysvědčovat". Důkazem, že inventářům pozůstalostí a způsobům 

zajištění sirotčího jmění jako speciálního postupu a přístupu 

v pozůstalostním řízení nebyla ještě v této době věnována taková 

pozornost, je skutečnost, že o tom Brikcí ve svém díle pomlčel. 10 

Další komise ustavené sněmem pracovaly v padesátých letech 

16. století na dalším návrhu kodifikace městského práva. Za autora 

nejúspěšnějšího návrhu je v právní historii běžně považován M. Pavel 

Kristián z Koldína, český humanista, kdysi novoměstský písař a od 

roku 1565 ustanovený kancléř Starého Města pražského. Jeho 

kodifikace prošla svým vlastním vývojem - první verzi totiž předložil 

již roku 1558. Konečná podoba kodifikace nesla název "Práva 

městská království českého" a byla 1579 vydána tiskem v 

9 Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 67-68; Karel MALÝ a kol., Dějiny, s. 90. K tématu 

více Hermenegild JIREČEK - Josef JIREČEK (ed.), M. Brikcího z Licka Práva městská, 

Praha 1880. 

10 Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 55-57, s. 68; Karel MALÝ a kol., Dějiny, s. 90. 
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melantrišské tiskárně. Jak již bylo výše řečeno, systematicky skvěle 

utříděná práce vycházela z práva platného v oblasti staroměstské, ale 

vynikala i důkladnou znalostí zemského práva, a dále obsahovala i 

prvky práva římského. 11 

Po uznání tzv. Koldínova zákoníku ze strany císaře následovalo 

jeho závazné přijetí apelačním soudem roku 1580. Města v Čechách, 

která spadala pod svrchovanost severoněmeckého práva, však nechtěla 

uznat platnost nového zákoill'Ku. Nejvíce se přijetí bránila vrchní 

stolice této právní oblasti - Litoměřice. Roku 1610 začal nový 

zákoník sjednoceného městského práva platit i zde. Přijetí zákoníku na 

Moravě šlo ještě složitější cestou, beze zbytku se řečené podařilo až 

roku 1697.12 

Dědickým otázkám a sirotčímu jmění je v Koldínově zákoníku 

věnována téměř plná čtvrtina jeho obsahu. Tento problém zaujímá u 

Brikcího pouze zhruba 14% textu. 13 

Koldín věnoval velkou pozornost procesuální stránce 

pozůstalostní praxe a jednotlivým krokům v případě pozůstalostního 

řízení. V případě nesrovnalostí mezi dědici upravuje možnost 

napadení kšaftu. Testamenty rozlišuje přesně vymezenými latinskými 

termíny: testamentum scriptum (psaný testament), testamentum 

nuncupativum (ústní testament). O možném tradičním způsobu 

zajištění majetku v případě smrti, tzv. "vzdání pro případ smrti", tedy 

11 Josef JIREČEK (ed.), Práva městská Království českého a Markrabství moravského 

Mistra Pavla Kristiána z Koldína, Praha 1876 (dále jen Koldín, Práva městská). Michaela 

HRUBÁ, Nedávej statku, s. 69; Karel MALÝ a kol., Dějiny, s. 91. Kodifikaci městského 

práva a osobnosti M. Pavla Kristiána z Koldína se v mnoha příspěvcích věnuje publikace 

Karel MALÝ (ed.), Městské právo v 16.-18. století v Evropě. Sborník příspěvků 

z mezinárodní konference uspořádané právnickou fakultou UK ve dnech 25.-27. září 1979 

v Praze, Praha 1982. Dále podrobněji Jaromír ŠTĚPÁN, Studie o kompilační povaze 

Koldínových Práv městských, Práce ze semináře českých právních dějin PF UK č. 26, Praha 

1940. 

12 Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 69; Karel MALÝ a kol., Dějiny, s. 91 
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ústního pořízení před zahájeným soudem, Koldín mlčí. Proto také 

díky Koldínovi nastal všeobecný posun směrem k rozšíření způsobu 

kšaftování prostřednictvím písemného testamentu. Jednou z pohnutek 

k dalšímu vývoji byla záruka možné změny psaného testamentu, 

oproti navždy neměnnému "vzdání pro případ smrti". 14 

Právo kšaftovat vymezuje Koldín pro ty svobodné osoby, které 

"trpí" s městem. Jde tedy o obyvatele vlastnící plné městské právo, ale 

i o obyvatele předměstí. Poddanství bylo na překážku učinění kšaftu a 

tato skutečnost mohla být prominuta jen s povolením vrchnosti. 

Rovněž proviněncům proti právu a odsouzencům na smrt nebyla podle 

Koldínových zaručena možnost kšaftovat, ač v praxi existovaly 

výjimky. 15 

Možnost kšaftovat byla dána osobám obojího pohlaví, 

dospělého věku, majetkově osamostatněným. Zároveň taková osoba 

" ... má při rozumu zdravém a při paměti dobré býti". 16 Pro chlapce 

tedy nastávala tato možnost od dosažených osmnáctých narozenin, u 

děvčat od patnácti roků. Pokud však i přes patřičný věk byl dosud 

13 Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 68. 

I~ Tamtéž, s. 70. Zde se Hrubá věnuje problému podrobněji: termín "vzdání" se u Koldína 

objevuje na jiném místě a pouze jako druhotný způsob předání majetku pro případ smrti 

mezi manželi v rámci manželského práva ("vzdání společné aneb k živému obdržení"). 

Jinou, opět mimořádnou situací, je pro Koldína "dání statku" v souvislosti s očekávanou 

smrtí dotyčné osoby. J. Štěpán nicméně i tyto zmínky zahrnuje pod zastaralé přežitky 

"donatia causa mortis". Současný stav bádání vcelku dosvědčuje, že tzv. "vzdání pro případ 

smrti" bylo v této době již považováno za přežitek. Nicméně v městských právech Brikcího 

byla tato možnost ještě zaručena a tento zvyk měl obzvláště silné kořeny především ve 

městech řídících se severoněmeckým právem. 

15 Tamtéž, s. 109-110. 

16 Koldín, Práva městská, čl. D XLIIIIII, IV, s. 130; Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 

109. 
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jedinec pod pravomocí otce, "nevybytý" z otcovského statku tzn. 

dosud nepřijal své dědičné podíly, právo kšaftovat mu nenáleželo. 17 

Koldín specifikuje další podmínky vázané na právo učinění 

kš aftu , především pokud jde o zdravotní způsobilost dotyčného. 

Vyloučeni z okruhu osob způsobilých kšaftovat byly osoby 

nepříčetné, zaostalé, postižené ztrátou paměti či jinak duševně 

nemocné. Smyslově postižené osoby v zásadě mohly kšaftovat, ale 

musela u nich být zachována schopnost psát. Je zde patrná snaha 

umožnit pořízení kšaftu co nejširšímu počtu měšť anů, protože v tom 

nemá bránit "nedostatek těla, nezdraví či sešlost věku". 18 

Na rozhodnutí zůstavitele ponechal Koldín způsob samotného 

vzniku kšaftu, pokud si vybral jednu z možných podob poslední vůle, 

psané či ústní. 

Psaný testament (testamentum scriptum) měl podobu listinného 

zápisu a testátor jej mohl napsat sám osobně či s pomocí jiné osoby. 19 

Doručením takového testamentu do městské rady osobně jeho 

zůstavitelem nebylo dále potřeba svědků k ověření jeho pravosti. 

Osobní předání testamentu však nebylo často možno pro zdravotní 

stav kšaftujícího, který se leckdy odhodlal sepsat testament až krátce 

před svou smrtí. V takovém případě pak bylo při sepsání testamentu 

zapotřebí minimálně dvou důvěryhodných svědků. O zabezpečení této 

podmínky se musel postarat kšaftující sám či s pomocí vyslaného 

posla. Pokud nebyli dohledáni svědci k testamentu nalezeného po 

smrti zůstavitele, byl testament prohlášen za platný s tou podmínkou, 

17 Koldín, Práva městská, čl. E II, E III, s. 142-143; Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 

109; Jana KOPEČKOVÁ, Předbělohorská kniha kšaftů města Domažlic a možnost jejího 

využití k výzkumu každodenního života, ZHS 6, 2000, s. 118. 

18 Koldín, Práva městská, čl. D XLIIJIII, IV, s. 130; Jana KOPEČKOVÁ, Předbělohorská 

kniha, s. 118. To odpovídá době a situaci teď již nezpochybnitelného práva měšťanů na 

svobodné držení majetku a nakládání s ním. Je zde patrný posun oproti ustanovení 

Brikcího. Ten právo kšaftovat hluchým a němým osobám zakazoval. Michaela HRUBÁ, 

Nedávej statku, s. 109. 

19 Jana KOPEČKOVÁ, Předbělohorská kniha, s. 118. 
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že byl vlastoručně zůstavitelem napsán či alespoň opatřen jeho 

podpisem. Platnost testamentu nebyla ohrožena dokonce ani v tak 

tristním případě, kdy již před "vysvědčováním kšaftu", tzn. jeho 

potvrzením, nebyl na živu ani jeden ze svědků jeho platnosti. Pokud 

se jeden ze svědků vzdálil z určitého místa na delší vzdálenost, stačil 

za mimořádných okolností. k prokázání platnosti testamentu pouze 

jeden svědek. Na porušení platnosti neměla vliv ani nepřítomnost 

pečeti na testamentu, ač této možnosti mnozí kšaftující využívali 

k větší ochraně obsahu vlastní pozůstalosti. V takovém případě byl 

testament opatřen pečetí kšaftujícího či v případě zájmu testátora a po 

domluvě pečetí svědka, poručníka, písaře či jiné osoby. Koldín 

ponechává měšť anům možnost zhotovit za život posledních vůlí více. 

Platnost je ale vždy omezena jen na testament poslední v řadě, tzn. 

tedy na ten, který je svou datací nejblíže datu úmrtí kšaftujícího. Po 

smrti zůstavitele bylo povinností svědků na radnici veřejně potvrdit 

platnost testamentu ("vysvědčování kšaftu"). 20 

V případě testamentu učiněného pouze ústní formou 

(testamentum nuncupativum) platilo, že kšaftující tak mohl učinit opět 

sám osobně či prostřednictvím relátora. Opět bylo povinností svědků i 

v této situaci po testátorově smrti dosvědčit pravost ústně 

provedeného posledního pořízení na radnici ("vysvědčování kšaftu"), 

příp. jej veřejně zopakovat. 21 

Svědectví o pravosti testamentárního zápisu mohl podle 

Koldínových Práv podat zletilý muž, ovšem již vymaněný 

z pravomoci svého otce. Z Práv tedy vyplývá, že svědky nemuseli být 

pouze členové městské rady, příp. městské elity, ale i lidé z bližšího či 

vzdálenějšího okolí, o jejichž důvěryhodnosti byl kšaftující 

přesvědčen. Ovšem praxe byla leckdy taková, že stále množství 

měšť anů vzalo rádo zavděk ctihodnými členy městské rady coby 

20 Tamtéž, s. 118-119. Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 210-219. 

21 Jana KOPEČKOVÁ, Předbělohorská kniha, s. 119. 
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svědky svých testamentů. Svědectví bylo dále odepřeno osobám 

duchovním, osobám žijícím s testátorem v jedné domácnosti, 

hluchým, duševně postiženým, nepříčetným a těm, komu byla odňata 

čest. 22 

U stanovení poručníků nad testamentem nebylo podle 

Koldínova práva povinností testátora. Pokud tak chtěl kšaftující učinit, 

vybíral si z okruhu lidí jemu blízkých, obvykle nepřítomných 

sepisování testamentu, o kterých byl přesvědčen, že jeho poslední 

pořízení dovedou čestně do zdárného konce. Ne vždy si kšaftující 

vybral dobře. Častým řešením této situace bylo zvolení "hlavního 

dědice" za dohližitele nad poslední vůlí. I když v praxi nebýval 

v testamentech "hlavní dědic" jmenovitě uveden jako poručník, přesto 

v zásadě tuto funkci plnil. Právo ustanovit poručníky měla i městská 

rada. Obvykle byli poručníci jako v případě svědků vybíráni dva. 23 

Funkce poručníků lze dobře popsat slovy "vykonavatel 

poslední vůle", který dohlíží, aby se její obsah neminul 

s realizovanými skutečnostmi. Na starosti měli podělení hlavního 

dědice, vyplacení kšaftovníků, srovnání dluhů, odevzdání odkazů 

institucím, zajištění dalších přání testátora (způsob a místo 

hřb /) 24 po em. 

Speciální a důležitou úlohu plnili poručníci v případě, že 

kšaftující zanechal po sobě nezletilé děti. Komplikovanost situací si 

postupem času vynutila podrobnější specifikaci jednotlivých 

poručníků. V klasickém případě byl poručník ustanoven testátorem či 

dodatečně městskou radou, s povinností deklarovanou Koldínem 

zhotovit inventární seznam sirotčího majetku. Dlužno říci, že testátor 

právě v případě, že po sobě zanechával sirotky, nenechával ladem 

možnost určit si sám poručníka, aby o zbytek jeho rodiny bylo 

22 Tamtéž. Dále Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 210-219. 

23 Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 223-224. 

24 Tamtéž. 
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postaráno věrohodnou osobou. V praxi to znamenalo, že nejvíce 

zmínek v testamentech o ustanovení poručníka se váže právě na 

takovéto situace (zanechání sirotků). Pouze rodiče budoucích sirotků 

měli právo na ustanovení tzv. mocného otcovského poručníka. Tento 

typ poručnické mOCI v sobě obsahoval výhodu nepořizovat 

inventarizaci sirotčího jmění ani a nepředkládat sirotčí účty. Důvod 

byl nasnadě - další osud sirotků se odehrával pod dohledem zbytku 

rodiny, ne cizích osob. "Poručníci k radě" byli třetí možnou variantou, 

avšak nejméně vybavenou kompetencí výrazně zasahovat do řešení 

dědického řízení a omezující se pouze na poradní a kontrolní hlas. 

Stanovovala je městská rada i v případě, že již byl "klasický" poručník 

stanoven testamentem. Obvykle šlo o situace, kdy měla městská rada 

na průběhu vyřízení kš aftu zvláštní zájem či v případě na světě 

zanechaných sirotků. 25 

Potud k formální podobě testamentu. 

Věcným obsahem testamentu mělo být podle Koldínových práv 

ustanovení jednoho "dědice". Tomuto hlavnímu "dědici" byl odkázán 

největší podíl testátorova majetku. Dědic byl dále zůstavitelem 

v testamentu vybídnut, aby vyplatil jednotlivé podíly ostatním osobám 

("kšaftovníkům") či korporacím, vyrovnala pohledávky a dluhy atd. 

V praxi ale nebýval v testamentech tento hlavní dědic zvláště 

vyznačován, dalo se na něj usuzovat pouze dle největšího objemu 

zděděného majetku. V případě nezletilosti dědice se dostali ke slovu 

jeho poručníci, kteří provedli dorozdělení odkazovaného majetku a 

vypořádali nesrovnalostí v majetkových otázkách. 26 

Z hlediska způsobu výběru jednotlivých dědiců a kšaftovníků 

Koldín přesně vymezuje okruh tzv. "neopominutelných dědiců", který 

byl tvořen především osobou partnera a dětí testátora. Zde se vracíme 

k poznámce položené výše - právo okruhu staroměstského (resp. 

25 Tamtéž. 

26 Jana KOPEČKOVÁ, Předbělohorská kniha, s. 119. 
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jihoněmecké právo) tvořící jeden z pilířů Koldínova zákoníku, tak 

dávalo jasnou přednost zájmům vlastní užší rodiny testátora. Dále 

Koldín stanovuje pravidla pro situaci, kdy se narodí takový 

"neopominutelný dědic" až v době, kdy je již testament pořízen. 

Takový testament pak ztrácí na platnosti. 27 

Odkazovaný majetek mohl být jakéhokoliv druhu, stavu či jen 

jejich části (movitosti, nemovitosti, peníze v hotovosti, dobytek). Bylo 

povoleno kšaftovat i předměty a částky peněz v hotovosti v rámci 

dlužních úmluv. 28 

Vraťme se ještě k první možné podobě testamentu - písemné. 

Opustili jsme ji ve fázi, kdy byl takový testament v listinné podobě 

odevzdán městské radě a po smrti jeho zůstavitele byla svědky 

v klasickém případě (tzn. vyjma situace, kdy byl testament doručen 

radě osobně zůstavitelem, či jím vlastoručně sepsán či minimálně 

podepsán) potvrzena jeho pravost ("vysvědčování kšaftu"). Pro tento 

okamžik byl takový testament plně připraven svou formální podobou, 

aby byl městskou radou schválen. Ovšem manipulace s testamentem 

nemusela být za určitých okolností konečná: pokud sám testátor před 

smrtí či dědicové nebo poručníci projevili zájem o vložení tohoto 

testamentu do městských knih k většímu právnímu pojištění, bylo jim 

obvykle vyhověno. 29 

V obou případech testamentu, psaného i ústního, následovala 

po jejich vysvědčení a zveřejnění (publicatio testamenti) před dědici a 

zúčastněnými osobami šestitýdenní lhůta, ve které mohl být 

pozůstalými vysloven nesouhlas, napadení čili odpor kšaftu 

27 Tamtéž, s. 118. Michaela HRUBÁ poukazuje na postupné oslabování vlivu práva 

severoněmeckého okruhu, kde se urputně držela zásada zvýhodnění původní rodiny 

testátora. Souvislostí a jednou z příčin setrvání na starých zásadách byla snaha o udržení 

výsadního postavení kmetských soudů ve městech řídících se severoněmeckým právem. 

Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 74. 

28 Jana KOPEČKOVÁ, Předbělohorská kniha, s. 119. 

29 Tamtéž. 
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(impugnatio testamenti). Pokud ke sporu o testament nedošlo, po 

uplynutí šesti týdnů schválila městská rada konečnou platnost 

testamentu. V případě napadení kšaftu musela sporná strana uvést 

příčiny, které ji k tomu vedly. Nemohly být ale libovolné, musely se 

shodovat s některými s předem blíže specifikovaných příčin 

uváděných Koldínem v ZákOillKU. Pokud nenásledovala smírná 

dohoda mezi spornými stranami uzavřená před městskou radou, bylo 

řešení kauzy dále v kompetenci apelačního soudu. 30 

IV. 3. Dědické otázky v rámci městského práva jihlavského 

Jihlavské městské právo bylo kodifikováno tzv. listinami A a B, 

jež se dochovaly v SOkA Jihlava. Tzv. listina A vznikla v jihlavské 

městské kanceláři roku 1249, jakožto privilegium městského a 

horního práva. Jihlavští jej získali od krále Václava 1. a pozdějšího 

krále Přemysla Otakara II. O pravosti této listiny byly vedeny diskuse, 

které kladly datum jejího vzniku mnohdy až do 14. století. 31 

Za druhou kodifikaci jihlavského městského práva bývá 

považována tzv. listina B. Vznik tohoto privilegia spadá do období 

kolem roku 1290. Právní a soudní praxí rozšířené právo zde bylo 

zachyceno jihlavským městským notářem a školním rektorem 

Heřmanem v prostředí zdejší městské kanceláře. 32 

30 Tamtéž. A dále Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 70. 

31 František HOFFMANN, Jihlavské právo, Havlíčkův Brod 1959, s. 10, 18. 

32 Tamtéž, s. 13. 
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Na základě ustanovení obou těchto listin bylo právo 

v následujících staletích dále rozvíjeno v jeho překladech, opisech a 

především v právních knihách, příp. sbírkách statutů, naučení a 

nálezů. V právních knihách byly shromažďovány nálezy městského 

soudu, stanovená pravidla a zásady v nových případech a situacích, 

aby se podle nich mohlo postupovat v podobných případech. Rovněž 

tu byly podchyceny nejvýznamnější naučení a nálezy z těch, které 

jihlavská soudní stolice zasílala městům a dalším místům v okruhu 

platnosti jihlavského městského práva jako odpovědi na žádosti o 

dVl / / 33 
S e em prava. 

Právní okruh jihlavského městského práva byl tvořen městy, 

městečky a vesnicemi jak na české tak moravské straně. Všechny se 

na jihlavskou soudní stolici obracely s žádostmi o naučení v právních 

věcech. Oblast česká byla svoji podstatou významnější a zasahovala 

hluboko do vnitrozemí Čech: Polná, Přibyslav, Ronov, Věžnice, 

Zvonějov, Smrčná, Hybrálec, Chotěboř, Počátky u Chtěboře, 

Chrudim, Velim, Kouřim, Čáslav, Kolín, Kutná Hora, Malín, Jílové, 

Kašperské Hory, Ledeč nad Sázavou. Na moravské straně byla 

závislost na jihlavském městském právu platná pro tato města a 

městečka: Telč, Třešť, Batelov, Třebíč, Velké Meziřící; a pro vsi 

v bezprostředním sousedství Jihlavy: Kostelec, Suchá, Vílánec, 

P I M vV/ 34 av ov, enn. 

Edice významného jihlavského středověkého práva v celé své 

šíři nebyla dosud zpracována. Rovněž ani pro podrobný rozbor 

jihlavského práva nemůžeme nahlédnout do novějších publikací. 

Vystačit si musíme s pracemi starší generace jihlavských právních 

33 Tamtéž, s. 11-13, 18. 

34 Tamtéž, s. 17. Zde přehled o dalších místech (Německý Brod, Plzeň) včetně měst 

v cizích zemích, která se alespoň částečně či po určitý čas řídila jihlavským městským 

právem. 
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historiků 19. století a přelomu 19. - 20. století. Tento fakt zůstává 

nadále velkou výzvou pro budoucí generace historiků. 

Podle přísných edičních zákonů vydal František Hoffmann 

v roce 1959 text jihlavského práva, městského i horního, který se 

dochoval v českém zněnÍ. Tato edice vznikla přepracováním starší 

práce J. Čelakovského, Privilegia královských měst venkovských 

v království Českém Z let 1225 až 1419 (Praha 1895), kde byl text 

rovněž editován. Jak píše František Hoffmann v poznámce, oproti J. 

Čelakovskému zde již nebylo reflektováno na rozlišení mezi 

původním textem dle listiny B a mezi pozdějšími vpisky. 

V Hoffmannově textu tedy nebyly zvýrazněny dotyčné pasáže 

odlišenými druhy písma, máme tu tak možnost seznámit se s 

pokročilejší fází jihlavského práva z 15. století. Z hlediska 

paleografického a výběru transkripčních pravidel byl text otištěn jen 

s drobnými úpravami v Čelakovského verzi. A to přesto, udává 

Hoffmann, že dnes již zajisté nastal posun ve způsobu transkripce. 

Závěr edice tvoří praktický seznam vysvětlivek. Je poukázáno na 

složitost a stíženou srozumitelnost právního jazyka, především 

vzhledem k horním ustanovením, ale jeho detailní analýza nemohla 

být součástí takto koncipované edice. Čtenáři je tak nabídnut seznam 

odborné historicko-právnické literatury ač dnes již staršího data. 35 

Text pochází z doby kolem poloviny 15. století a jedná se o 

český překlad jihlavského práva, který byl pořízen v Kutné Hoře. Za 

nejvěrohodnějšího autora, který spis roku 1469 vepsal do právního 

rukopisu, je považován kutnohorský písař Vít Tasovský z Lipoltic. 

Právní rukopis je dnes uložen ve Strahovské knihovně (sign. D D V 

50).36 

Ustanovení o dědickému právu a postupu v pozůstalostním řízení 

JSou součástí kapitoly prvé městského práva, pouze však 

35 František HOFFMANN, Jihlavské právo, Havlíčkův Brod 1959, s. 67. 

36 Tamtéž. 
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v nejnutnějších bodech. Konkrétně se jedná o články 1-6. Další články 

obsažené v kapitole třetí a desáté týkající se "dědicstvie", tzn. zde 

majetku, již přímo nesouvisejí s pozůstalostní praxí, jsou však nutné 

pro pochopení způsobu vlastnictví a zacházení s majetkem. Jsou zde 

stanovena pravidla pro převody majetku, jeho zatížení závazky či 

odevzdání jeho částí jako "morgengabe", příp. "věna". 37 

Pokud jde o okruh osob spjatých s pozůstalostním řízením, 

jihlavské právo zachované v této verzi z 15. století mluví o těchto 

příslušných osobách (převedeno do nominativu): "ktožkolivěk z nás", 

"žena", "panna", "děti", "přísežní", "muži viery hodní", "farář", "cizí 

člověk", "přátelé", "tovařišové", "hospodář", "příchoze", "súdce", 

"řečník". 38 

Termíny "dědicsvie", "sbožie", "zbožie", "věci" v pramenu 

označují v širším slova smyslu souhrn majetku určitého měšť ana. 

Pokud je jím míněno "dědictví" v dnešním slova smyslu, je příslušný 

termín výslovně uváděn v souvislosti se smrtí měšť ana. 39 

Mimo případ úmrtí Je majetek ("dědicstvie") uváděn 

v souvislosti s jeho převodem ("prodat", "dát", "držet"), zatížením 

závazky ("zavázat", "vyplatit", "přiznamenat", "moci prodat", 

"vyložit podle povahy předšacované'''') či jako předmětu věna, příp. 

morgengabe ("přiznamenat"). Terminologie pramene označující 

jednotlivé osoby je následující: "kto z lidí", "žena", "přátelé ženy", 

v / vl h t /" VV' 1" dl v ík" 40 "muzove s ec e nI ,,,vente '" uzm . 

Výklad práva začneme od nejdůležitějších informací ohledně 

majetkové situace měšť anů a budeme dále postupovat k podrobnějším 

ustanovením o předávání dědictvÍ. Mám za to, že v duchu nyní již 

37 Tamtéž, s. 34 (čl. 1-6), dále obecněji o vlastnictví majetku a zacházení s ním viz s. 35 (čl. 

10), s. 39 (čl. 23), s. 40 (čl. 24-25). Při rozboru bylo využito vysvětlivek v závěru publikace 

- tamtéž, s. 68-70. 

38 Tamtéž, s. 34 (čl. 1-6). 

39 Tamtéž, s. 34 (čl. 1-6), s. 35 (čl. 10), s. 39 (čl. 23), s. 40 (čl. 24-25). 

40 Tamtéž, s. 35 (čl. 10), s. 39 (čl. 23), s. 40 (čl. 24-25). 
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svébytného privilegii potvrzeného práva měšť anů na svobodné 

nakládání se svým majetkem, je tento základní předpoklad práva 

vlastnictví vetknut i do textu městského práva jihlavského nejméně na 

dvou místech. 

První věta článku 10 hovoří jasně: "Každý člověk rozumu 

pochopný s zbožím svým podle libosti moci učiniti bude." 41 

Nakládání se "zbožím", tedy osobním vlastnictvím, je měšťanu 

zaručeno, další rozhodování ohledně vlastního majetku je v jeho 

kompetenci. Ovšem řečené se týká toho, kdo je "rozumu pochopný" -

kdo je schopný správně chápat a uvažovat podle zdravého rozumu, je 

tedy "duševně zdravý". Logicky se zdá být smysluplné, že litera práva 

v tomto případě má na mysli rovněž podmínku zletilosti. 

Článek 1 již konkrétně ručí za postup majetku v rodině jejím 

pozůstalým členům v případě smrti měšť ana, který po sobě zanechává 

dědice. Pak má být toto " ... sbožie ... v moci ženy a dědicóv." 42 

Výslovně článek uvádí, že takový majetek nemá patřit královskému 

městskému rychtáři, zástupcům na soudě ani nikomu jinému 

(" ... súdce nebo řečník ani kto jiný ... "), tedy že především město a 

městská rada na něj nemá právní nárok. 43 

V celém souboru článků věnujících se pravidlům, za kterých 

probíhá dědění majetku právním způsobem, nenacházíme požadavek 

na konkrétní způsob učinění poslední vůle. Čili způsob provedení 

poslední vůle či prosté označení (resp. zanechání) dědiců je v právu 

pouze opsáno slovy (převedeno do infinitivu): "ostavit (ženu a) 

dědice", "poručenstvie učinit ", "cožkolivěk o věciech svých 
V' d' ,,44 A . zne lt . am to nám situaci neosvětluje více, protože termín 

"cožkolivěk" spíš značí skutečnost alespoň nějakého konkrétního 

41 Tamtéž, s. 35 (čl. 10). 

42 Tamtéž, s. 34 (čl. 1). 

43 Tamtéž. 

44 Tamtéž, s. 34 (čl. 1,3-5). 
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přání ("cokoli") umírajícího ohledně majetku (týkající se "čehokoli" z 

něj), nežli "cokoli" ve smyslu jakékoli verze poslední vůle. Rovněž 

jiné vyjádření věci obratem "poručenstvie učinit" znamená prostý 

fakt, kdy umírající dále nespecifikovaným způsobem "poručil" co 

bude s jeho majetkem. Z etymologického hlediska můžeme najít 

příbuznost a podobnost významů mezi zde se vyskytujícím slovesem 

"zřiedit" a termínem "poslední pořízení". Bližší podoba poslední vůle 

byla tak již dána pravděpodobně samotnou praxí, protože 

konkretizující pravidla zde nebyla stanovena. Dá se však uvažovat, že 

ani v praxi neměl proces a způsob odkazu tak podrobně vypracovaný 

postup a náležitosti, pevné hranice a zvyklosti, jako v pozdějších 

dobách. 

Dále k výkladu jednotlivých článků práva. 

Článek 2 se věnuje důležité otázce vzhledem k okruhu námi 

studovaných problémů. Týká se postavení ženy-vdovy, pokračuje tedy 

v řešení situace tam, kde ji "opustil" článek první, tzn. úmrtím 

měšť ana a zárukou, že majetek připadne zbytku jeho rodiny. 

Podmínky tohoto rozdělení, ač velmi stručně zaznamenané, jsou 

následující. Vdově, která se dále nevdala, patří z práva 1/3 mužova 

majetku. I v případě Jihlavy se tedy v rámci právního pořádku (ale i 

praxe, jak uvidíme) setkáváme se zajímavou institucí již zmíněné tzv. 

vdovské třetiny. Pokud se vdova rozhodne opět se vdát ("stav svuoj 

proměniti"), bude jí patřit pouze 1/4 majetku prvního muže. Zde je 

právní jazyk složitější a tudíž výklad práva komplikovanější: 

z kontextu vyplývá, že žena měla po smrti muže v určitém momentě 

učinit rozhodnutí, zda se v budoucnu hodlá po druhé provdat či ne. 

Tento akt byl rozhodující pro přidělení 1/3 či 1/4 majetku vdově. I v 

případě, že svému rozhodnutí opět se provdat z nějakého důvodu 

nedostála, dostala pouze menší díl, tzn. 1/4. 45 

45 Tamtéž, s. 34 (čl. 2). 
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Následuje stanovení postupu u takové varianty 

v pozůstalostním řízení, kdy muž nezanechá po sobě ženu ani děti, o 

čemž hovoří článek 3. Z kontextu textu plyne, že pro tento moment 

vše řeší ustanovené "poručenstvie". Nezanechal-li ale jedinec své 

rozhodnutí ohledně rozdělení majetku, připadne jeho vlastnictví 

"bližniemu dědici". Obsah tohoto pojmu může zahrnovat osoby spjaté 

s umírajícím příbuzenským poutem různého, zde dále 

ne specifikovaného stupně. Otázkou zůstává, zda se pod toto označení 

"neschovávaly" i určité osoby s nepříbuzenským vztahem (čeleď, 

tovaryši, mistři, přátelé ... ). Každopádně zde máme jednoznačný 

doklad o shodě či příbuzenství tohoto bodu jihlavského práva v rámci 

pozůstalostní praxe s právem jihoněmeckým. 46 

Pokud nebožtík "nevyužije" ani třetí šanci - odevzdat majetek 

jeho "bliežnímu dědici" - je dědictví rozděleno na třetiny, odevzdané 

na právně stanovené účely. Jedna padla "za duši jeho", tzn. byla 

využita pro spásu a blaho mrtvého v jeho po smrtném životě (např. 

odsloužením mše svaté, podarováním církevní obce v místě ... ). 

Druhá byla odevzdána na opravování cest a mostů a třetí šla na 

potřeby města Jihlavy. Realizací v takovém případě jsou pověřeni 
V/ V ./ 47 pnsezm. 

Článek 4 se týká úpravy situace, zda může jihlavský měšť an 

pořídit "pořizenie" v době své nepřítomnosti ve městě Jihlavě. Pokud 

to bude předmětem jeho zájmu, má právo toto učinit ať je "v 

kterémžkoli městě". K ověření hodnověrnosti a zajištění svědectví o 

jeho pravosti "poručenie" je potřeba toto vykonat před " ... mužmi 

46 Tamtéž, s. 34 (čl. 3). Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 50. Není však řečeno, že 

stejná praxe nebyla obsahem i dalších, cizích právních ustanovení a vzorů. Jak již bylo 

řečeno, naproti tomu právo měst řídících se severoněmeckým právem obecně zvýhodňovalo 

pozice členů původní rodiny umírajícího (rodičů, sourozenců atd.) oproti pozicím členů 

užší vlastní rodiny umírajícího (partner, děti). 

47 František HOFFMANN, Jihlavské právo, s. 34 (čl. 3). 
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" 48 vlery hodnými nebo přísežnými nebo před svým farářem 

Rozšíření okruhu osob, které jsou oprávněny podat svědectví, je 

dokladem o poměrné vyspělosti jihlavského práva již v podmínkách 

15. století. 

Okruh osob, které mohly figurovat jako svědci pořízení 

jihlavských měšť anů učiněných přímo v Jihlavě, se od právě 

uvedeného pravděpodobně moc nelišil. Podíl osob, jež nebyly 

přísežnými, na možnosti svědčit o platnosti pozůstalostmno pořízení 

nelze z právních ustanovení lépe objasnit. Každopádně požadavek na 

morální bezúhonnost platil všeobecně pro všechny případy 

vd t" 49 sve ec Vl. 

Poměrně důrazně jsou zajištěna práva "cizího člověka" 

ohledně pozůstalosti, zohledněná článkem 5. J de o osobu, která 

s městem Jihlavou "netrpí", ale právo "učinit poručenstvie" jí náleží 

na základě příslušnosti k jinému městu. Opět z kontextu právního 

zaznamenání vyplývá, že pokud takový člověk zde či jinde dříve 

"učinil poručenstvie", bude toto považováno za platné. Pokud nebude 

existovat jeho poslední vůle, ,,0 věciech svých nic nezřiedil by", ke 

slovu přicházejí přísežní. Ti pod ochranou ("pečetí") města uschovají 

"cizincův" majetek po celý rok. Během roku se bude dále "čekat", zda 

si nepřijde vyzvednout tento majetek "... někto z přátel neb 

z tovařiŠóv ... ". 50 Přáteli zde snad mohou být rozuměny nejen osoby 

nepříbuzné, ale i tzv. pokrevní přátelé - příbuzenstvo. Zároveň se zde 

48 Tamtéž, s. 34 (čl. 4). Vidíme zde poměrně vyspělé řešení problému oproti např. právu 

severoněmeckému, které od dob středověku až do konce 16. století vyžadovalo svědectví 

pouze přísežných. K tomu viz Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 210. 

49 František HOFFMANN, Jihlavské právo, s. 35 (čl. 7-8). Důkazy nacházíme v některých 

článcích práva, stanovujících okruh svědků (článek 7-8: "mužové šlechetní a viery hodní") . 

V článku 7 je stanoveno, že osoby, vydávajících svědectví, mají být dvě či tři. Jednoznačně 

však z těchto textu nevyplývá, zda je ustanovení rozhodující i pro čistě pozůstalostní řízení. 

Jsou uváděna obecně ve věci svědectví. 

50 Tamtéž, s. 34 (čl. 5). 
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objevuje zajímavá možnost odkazu směrem do řad osob spjatých 

s dotyčným pracovním vztahem (tovaryši, mistři ... ). Pro každý 

případ příchozí osoba se musí prokázat "jistými znameními", tedy 

musí být zaručena její totožnost a oprávněnost převzít vlastnictví. 

Pokud se však nikdo takový neobjeví, bude "sbožie" rozděleno na tři 

díly a rozdáno na konkrétně stanovené účely podobně jako v případu 

výše uvedeném (úmrtí bez dědiců a zároveň bez posledního pořízení). 

Jedna část "za duši jeho", další na opravu cest a mostů a třetí na 

potřeby města Jihlavy. Právo je dokonce tak vstřícné v řešení předání 

majetku cizího měšť ana, že se na tomto místě do stanovení lhůty, ve 

které má příchozí pro majetek přijít, vloudila i slova "nebo déle" než 

rok, jak bylo původně předesláno v začátku článku. Moment 

rozhodnutí konečně majetek po třetinách rozdat na stanovené účely a 

dále nevyčkávat příchozího, již byl pravděpodobně záležitostí soudní 

praxe dle konkrétních případů. 51 

Konečně šestý článek městského práva zaručuje svobodnou 

vůli obyvatele města Jihlavy, resp. měšť ana ("hospodář") i cizího 

příchozího ("příchoze") do města Jihlavy, k vyjádření přání místa 

pohřbu. Právo pravděpodobně předpokládalo, že většina jihlavských 

obyvatel, resp. měšť anů, určí logicky jako místo svého pohřbu 

Jihlavu, příp. konkrétní hřbitov či okolí chrámu. Ne tak samozřejmá 

mohla být situace u nejihlavských, často daleko vzdálených od svých 

bydlišť, jimž jihlavské právo věnuje poměrně hodně pozornosti i v 

jiných článcích. Kromě vstřícnosti a ohleduplnosti v úpravě jejich 

potřeb a zájmů šlo v tomto případě i o praktickou záležitost ze strany 

zástupců města Jihlavy - předejít možným komplikacím. 52 

Stručnost ustanovení o způsobu dědění v této dochované 

podobě jihlavského městského práva je poplatná době vzniku. Čas a 

51 Tamtéž. 

52 Tamtéž, s. 34 (čl. 6). 
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okolnosti v době jeho písemného uchování ještě ani v této době 

nedozrály k zachycení všech podrobných ustanovení ohledně dědění 

v samotném jádru tvořícím jihlavské městské právo. K detailnějšímu 

poznání zvyklostí v dědické praxi a řešení nastalých situací se pro 

případ města Jihlavy zdají být vhodnější jiné prameny, jež jsou 

dvojího druhu. 

Jednak jsme se již výše zmínili o jednotlivých statutech, 

naučeních, nálezech a sdělení práva, která jádro právních ustanovení 

postupem času dále doplňovala, upřesňovala a rozšiřovala. Vzhledem 

k rozsáhlé městské správě a soudní praxi středověkého a raně 

novověkého města Jihlavy však nemohly být tyto typy písemností 

sebrány ve své celistvosti v nejvýznamnějších svodech práva. 

Nejstarší svody právních ustanovení totiž obvykle musely obsáhnout 

základní právní ustanovení ve všech oblastech lidské činnosti. 

Vrstvením přibývajících ustanovení vznikaly obsažné svazky právních 

knih, důležitý zdroj poznání městského práva. 

Druhým typem pramene příhodným pro bližší seznámení se 

s pozůstalostní praxí v Jihlavě jsou zápisy jednotlivých testamentů. 

Zde nám ve snažení "vyšel vstříc" stav, množství a povaha zdejšího 

písemného materiálu. Jednak se pro Jihlavu testamenty dochovaly 

v dlouhé souvislé řadě a navíc jsou mimořádně obsáhlé co do 

zprostředkovaných informací, skutečností a vztahů. Ze získaných 

jednotlivin tedy můžeme rekonstruovat přibližnou podobu 

pozůstalostní praxe a pravidel v dědickém řízení, kterými se Jihlava 

řídila v našem případě v průběhu 16. století. 
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V. STUDIUM RODINNÝCH STRUKTUR 

S VYUŽITÍM TESTAMENTŮ 

V.l. Charakteristika vzorku testamentů 

a rozdělení testátorů podle pohlavÍ 

Pro potřeby této práce bylo rozboru podrobeno přesně 289 

testamentů. Jejich společným ukazatelem bylo datum zhotovení, příp. 

datum vkladu, které bylo možno zařadit do období let 1578 - 1590. 

Podle potřeb této studie považuji za směrodatnou pro zařazení kš aftů 

do vzorku, první z uvedených datací jednotlivých testamentů, tedy 

časově nejstarší datum. Ať už se jedná z naprosté většiny o datum 

pořízení kš aftu, nejvíce se vyskytující, či o datum vkladu. U těch 

kš aftů, které jsou určeny oběma daty, tedy považuji za směrodatné 

datum pořízení. Posledním krokem pro zařazení do vzorku je pak 

posouzení, zda takové datum zapadá do časového ohraničení mé práce 

(1578-1590). 

Po důkladném zvážení nebyl z tohoto důvodu do vzorku zařazen 

jeden zápis. Týká se testamentu Ursuly, vdovy po Jorgovi Mtilnerovi, 

který vznikl již roku 1562. Do knihy testamentů byl vložen téměř až 

za dvacet let, roku 1580. 1 

Jiný zápis též nezařazený do vzorku je pro naše účely vhodně 

datován, ale nenese základní znaky testamentárního zápisu. Ostatně je 

nadepsán naprosto výjimečně v kontextu všech ostatních zápisů 

"Gewalt". 2 Dorothea, manželka Gregera Sahrera, v něm předává 

svému muži oprávnění k vlastnictví všeho, co jí její matka vymínila ve 

svém testamentu. Svým obsahem i formální stránkou se vymyká 

I SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 32v-33r. 

2 Tamtéž, fol. 82r. 
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klasické podobě testamentárního zápisu a naopak je zápis téměř 

totožný s podobou zápisů o předávání oprávnění k vlastnictví, 

zaznamenaných v městských knihách radních v tomto období. 3 

Aby byla umožněna komparace početnosti a jiných faktorů mezi 

jednotlivými lety, příp. situací v jiných městech, musely být do 

souboru zařazeny i testamenty z první části roku 1578, kterými se 

uzavírá vůbec první kniha testamentů. 4 Přesto zůstává pravdou, že 

převážná část kšaftů je obsahem až druhé knihy testamentů ze SOkA 

Jihlava, která se počíná zápisy z druhé poloviny roku 1578 a 

pokračuje až do roku 1524. 5 

Jedním ze základních kritérií nutných pro porovnání 

pozůstalostní praxe v jednotlivých městech je rozdělení testátorů 

podle pohlaví. Komparace mezi situacemi na různých místech 

v českých zemích raného novověku je v tuto chvíli již umožněna díky 

dostatečnému množství těchto informací poskytnutých četnými 

studiemi. 

Počet testátorů-mužů je ve vzorku jihlavských testamentů roven 

číslu 209 (72% z celkového počtu testamentů), počet testátorek-žen 

vyjadřuje číslovka 80 (28% z celkového počtu). Testamenty žen tedy 

tvoří pouze 1/4 až 1/3 z celkového počtu testamentů. 

3 Tamtéž, i. Č. 11 - Městská kniha X radní 1556-1584; i. Č. 12 - Městská kniha XI radní 

1584-1609. 

4 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 533 - Kniha testamentů 1544-1578. 

5 Tamtéž, i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624. 
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Graf Č. 1: Vzájemný poměr počtu testátorů a testátorek ve 
studovaném období (Jihlava, 1578-1590) 

Jak je patrno z grafu zaznamenávajícího tento poměr v závislosti 

na průběhu času, pouze v jednom roce překročil počet ženských 

testamentů počet testamentů mužských. Stalo se tak roku 1588, ovšem 

již následující rok spadá křivka ženských testamentů prudce dolů. 6 

Širší možnosti připisované mužům v uplatnění jejich posledního 

pořízení oproti šancím žen, se v případě Jihlavy prokázaly. 

K podobným závěrům došly obdobné studie, ač podíl ženských 

testamentů v českých městech poměrně značně kolísá: od 47% do 

28%. Poměr počtu mužů a žen coby testátorů tedy vyznívá lehce 

v neprospěch jihlavských žen. Níže uvedená tabulka porovnává údaje 

zpracované na základě různě dlouhých časových úseků, v souvislosti 

s problémem dochování souvislých řad testamentů. Proto může sloužit 

pouze pro nejnutnější orientaci. 

6 Další popis početnosti testamentů dle pohlaví jejich pořizovatelů je obsahem kapitoly o 

historické demografii. V závislosti na průběhu času se ukazuje zajímavá možnost výkladu 

informací v souvislosti s výskytem moru 1583 v Jihlavě. 
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město muži ženy 
v% podíl v% podíl II 

Litoměřice' 53% 1/2 47% 1/2 
Lounl 56% 1/2 44% 1/2 
Staré Město pražské a Malá Strana" 56% - 1/2 - 2/3 44% 1/2 - 1/3 
Zatec IV 58% 1/2 - 2/3 42% 1/2 - 1/3 
Ú stí nad Labem II 63% 2/3 37% 1/3 
Kadaň lL 65% -75% 2/3 - 3/4 35% - 25% 1/3 - 1/4 
Litomyšl u 67% 2/3 33% 1/3 
Kostnice 14 67% 2/3 33% 1/3 
Domažlice 15 68% 2/3 32% 1/3 
Jihlava I tJ 72% 2/3 - 3/4 28% 1/3 - 1/4 

Tabulka Č. 1: Vzájemný poměr testamentů mužů a žen podle 
geografického místa původu testamentárních zápisů 

7 Dopočítány údaje v procentech dle: Michaela ŠTAJNEROV Á, Testamenty litoměřických 

měšťanů Z let 1527-1576 jako pramen k dějinám rodinných struktur, in: Města 

severozápadních Čech v raném novověku, Ústí nad Labem 2000, s. 88. 

8 Dopočítány údaje v procentech dle: Petra HOFFMANNOVÁ, Rodina v 16. století z 

pohledu testamenttt královského města Louny, in: Města severozápadních Čech v raném 

novověku. Ústí nad Labem 2000, s. lIl. 

9 Procentuální údaje vypočteny z informací, které udává Jana SMYČKOVÁ, Pražské 

testamenty (1600-1620) jako pramen k dějinám rodinných struktur, diplomová práce, Praha 

1997, s. 42-43. 

10 Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 116. 

II Dopočítány údaje v procentech dle: Vítězslava SMET ANOV Á, Ústečtí měšťané v Liber 

Testamentorum z let 1509-1585, in: Města severozápadních Čech v raném novověku. Ústí 

nad Labem 2000, s. 125. 

12 Dopočítány údaje v procentech: Petr RAK, Knihy trM a testamenUt města Kadaně Z let 

1465-1603. Diplomatický rozbor a rozbor testamentární agendy, diplomová práce, Praha 

1997, s. 129-l30. Petr Rak zde dále rozlišuje podíly kšaftů s rozlišením jednotlivých 

desetiletí, počet mužských testamentů tak kolísá mezi 71,1% - 79%. Michaela Hrubá 

konstatuje, že analýza Petra Raka prokázala čtvrtinu ženských testamentů v Kadani. 

Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 116. V tabulce propočteno pro oboje možnosti. 

13 Jarmila HÁSKOV Á, Sociální struktura Litomyšle a peněžní hotovosti jejích obyvatel na 

přelomu 15. a 16. století, Sborník Národního muzea, řada A, 36, 1982, s. 4. 

14 Paul BAUR, Testament und Biirgerschaft. Alltagsleben und Sachkultur im 

spatmittelalterlichen Konstanz, Sigmaringen 1989, s. 65. 

15 Dopočítány údaje v procentech dle: Jana KOPEČKOVÁ, Předbělohorská kniha, s. 129. 

16 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy l359-1850 

(1894), i. č. 533 - Kniha testamentů 1544-1578; i. č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624. 
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V. 2. Rozlišení rodinných stavů testátorů - vymezení problému 

Pro získání kvalitních dat a závěrů, které by zhodnotily dané 

téma, je nezbytné provést analýzu testátorů podle jejich rodinného 

stavu. Jednotlivými fázemi rozboru musíme postupovat s obezřetností, 

která je na místě především v posuzování problému, zda prameny 

věrohodně a dostatečně vypovídají o skutečnosti a realitě v otázce 

rodinných stavů jednotlivých testátorů. 17 

V případě testátorů žijících v manželském svazku, mužů i žen, je 

situace jednoznačná. Manžel ("Hauswirt", " Mann ") odkazuje 

dědický podíl své manželce ("Hausfraw", "Gemahel") a naopak, 

přitom samozřejmě je přímo uváděno jméno manželského partnera. U 

žen máme navíc jejich manželský stav potvrzen ve způsobu 

intitulace, kdy je žena přímo jmenována jako manželka konkrétního 
v 18 muze. 

Bezpečné určení vdovců a vdov je již komplikovanější. Opět u 

žen máme o jejich rodinném stavu jistější doklady. Vdova je totiž 

v intitulacích přímo označena jako "pozůstalá žena" (" nachgelassene 

Hausfraw") po svém mrtvém muži či jako "vdova" (" Wiifraw ", 

" Witib ") po jmenovaném manželovi. U mužů se můžeme orientovat 

17 Ze vzorku jihlavských testamentů ovšem musely být pro potřeby rozboru testátorů dle 

rodinných stavů vyřazeny dva testamenty, u kterých rodinný stav jejich pisatele zůstává 

opravdovou "hádankou". Jedná se o kšaft pořízený roku 1585 Nicolaschem Ungerem a 

testament Margarethy Stroschneider z roku 1587. SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do 

roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 (1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-

1624, fol. 116p, 148p-1491. 

18 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 533 - Kniha testamentů 1544-1578; i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624. 

V současné podobě rozboru není reflektováno pořadí manželství, ve kterém se jednotliví 

testátoři nacházeli. Ve všech případech předpokládáme, že naprosté "opomenutí" podělit 

dědickým podílem osoby v nejužším kruhu rodiny (partner, děti) a zároveň se o nich 

nezmínit, je hodně nepravděpodobné. Touto "troufalostí" by dal testátor prakticky 

vzniknout ihned napadnutelnému kšaftu. 
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jen podle odkazů určených svým dětem, příp. vnukům, a dle dílčích 

zmínek o své mrtvé manželce. 

Vyvstal před námi problém, kam zařadit osoby, které 

v testamentu neodkazují svým partnerům ani svým dětem (příp. 

vnukům) a ani jinak se o nich nezmiňují. Obdobně zaměřené práce 

vyčleňují obvykle pro takové osoby zvláštní skupinu testátorů 

"osamocených" či "nezařazených" z hlediska jejich rodinného stavu.19 

Pro tento rozbor bylo počítáno s předpokladem, že testamenty 

mužů i žen bez odkazu partnerce a dětem, byly z naprostého minima 

psány vdovci či vdovami, kteří neměli děti či je všechny za jejich 

života již pochovali. Pro své rozhodnutí tuto skupinu testátorů v rámci 

jihlavského vzorku kšaftů nevyčleňovat, jsem přistoupila po zvážení 

důležitých okolností s ohledem na schopnost vypovídací hodnoty 

pramenů. 

U mužů může být v takových případech dílčím dokladem jejich 

svobodného stavu všeobecně uznávaný názor odborníků o jejich větší 

šanci se po ovdovění opět oženit, oproti této možnosti u žen, které se 

staly vdovami. 20 Situace, že by se mezi testamenty bez odkazu 

partnerce a dětem nacházelo mnoho testamentů vdovců a zůstali tak 

delší dobu bez nové rodiny, tedy není dle mého názoru příliš 

klasickým případem. 

Svobodný stav žen-testátorek je možno určit s větší jistotou. 

Opět je cenným zdrojem informací intitulace v úvodu testamentů. 

Z naprosté většiny se ženy bez odkazu partnerovi a dětem 

neopomínají představit v intitulaci coby "vlastní manželské dcery" 

19 Pro zařazení značně rozměrné skupiny osob "osamocených" či "nezařazených", mužů i 

žen, se rozhodly autorky např. těchto studií: Michaela ŠTAJNEROV Á, Testamenty 

litoměřických měšťanLl, s. 90, 95-97, 101-102. Petra HOFFMANNOVÁ, Rodina v 16. 

století, s. 111-112. 

20 Jan HORSKÝ - Markéta SELIGOV Á, Rodina našich předků, Praha 1997, s. 92an. 
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(" eheliche Tochter") žijícího otce či "pozůstalé dcery" 

("nachgelassene Tochter" ) otce již mrtvého. 21 

Vodítkem pro rámcové zařazení osob bez odkazu partnerovi a 

dětem do klasické skupiny svobodných osob, mohou být detailní 

informace o způsobu nabytí majetku dědickým podílem po rodičích 

(příp. dalších příbuzných). Takové informace nacházíme právě nejvíce 

u osob bez odkazu partnerovi a dětem. 

Dále je zde na zvážení, proč nevytvářet pro jihlavské testátory 

zvláštní skupinu osob "osamocených" či "nezařazených", vysoký 

podíl žijících otců či matek, kterým tito testátoři odkazují. 

Samozřejmě za uvažovaného předpokladu nižšího průměrného věku u 

většiny svobodných osob. 

Pro nižší věk a svobodný stav těchto osob také hovoří jejich 

relativní nemajetnost odrážející se v odkazovaném souboru jmění a 

především pracovně-služební poměr či postavení tovaryše (příp. 

učně), který je z takových testamentů jasně čitelný. 

Konečně ne přímo bezpečným, ale situačně dokreslujícím faktem 

o svobodném stavu takových testátorů, je početnost odkazů mužů

testátorů dívce, dnešním jazykem řečeno snoubence, které byl 

testátorem přislíben slib manželský. Z celého vzorku se jedná o tři 

případy a vždy jde o poměrně značně hodnotné odkazy, naprosto 

odpovídající a často přesahující odkazy manželů-testátorů svým 

pozůstalým ženám-vdovám jako jejich třetí díl. 22 Nepochybně se 

odkaz "snoubenkám" týká dobře majetkově zajištěných mužů. -

doklad, že již převzali dědičný podíl od rodičů. 

21 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 533 - Kniha testamentů 1544-1578; i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624. 

22 Jedná se o testament Hanse Heidorfera (1583), Lorentze Dtinlika (1584) a Merta 

Kitzmegla (1585). SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a 

rukopisy 1359-1850 (1894), i. Č. 533 - Kniha testamentů 1544-1578; i. Č. 534 - Kniha 

testamentů 1578-1624, fol. 75v-76r, 91r-v, 108v. 
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Snaha zachytit rodinné stavy testátorů a výsledek takových 

rozborů se bude vždy potýkat s rizikem zkreslení situace VlnOU 

nedostatku jednoznačných informací získávaných z pramenů. 

Při volbě postupu, jakým budou jihlavské testamenty 

analyzovány, jsem se rozhodla pro "menší zlo", které však nelze 

považovat za zjednodušení na újmu kvality získaných údajů. Osoby 

bez odkazu partnerovi a dětem jsem zahrnula do skupiny osob 

svobodných, s vědomím možné existence osob mezi nimi ve 

vdovském postavení. Dle mého soudu tak dojde k menšímu zkreslení, 

než kdybychom z důvodu nemožnosti přesného rozlišení několika 

jedinců ve vdovském stavu "skrytých" mezi nimi, nevyužili možnost 

vytýčit alespoň rámcově rozměry a charakter skupiny svobodných 

testátorů. Domnívám se, že sdílnost a obsažnost jihlavských 

testamentů dovoluje přikročit k takovému "experimentu" a rozvedení 

hypotézy. 

V. 3. Výsledky sondy zjišťující rodinný stav testátorů 

Jednoznačně nejvíce mužů kšaftovalo v té fázi života, kdy žili 

v manželském svazku (73% z celkového počtu mužských testamentů). 

17% připadá z množství všech mužských testamentů na kšafty 

svobodných mužů. A v přesném kontrastu se situací u ženských 

testamentů tvoří počet kš aftů vdovců nejmenší podíl Cl 0%) ze všech 

testamentů osob stejného pohlaví. 
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muži ženy 
svobodný/ ženatý vdovec svobodná! vdaná vdova 
neurčeno neurčeno 

počet 

testamentů 42 301 31 38 41 135 
procentuálm 
vyjádření 17% 73% 10% 20% 19% 61% 

Tabulka č. 2: Testátoři podle rodinných stavů (Jihlava, 1578-
1590) 

Rovných 61 % vyjadřuje podíl testamentů psaných vdovami na 

celkovém množství kšaftů pořízených ženami. Pozoruhodná je shoda 

tohoto procentuálního vyjádření se situací v Praze na příKladu vzorku 

novoměstských kš aftů z období 1586-16l7, který analyzoval Jiří 

Pešek. 23 Přepočtem na procenta zde též získáme 61 % zastoupení 

testamentů pořízených ženou-vdovou z celkového množství ženských 

testamentů. 

Druhé největší zastoupení (20%) mají v jihlavském vzorku 

ženských testamentů kšafty patřící svobodným dívkám, příp. ženám 

nezařazeným. V novoměstském vzorku kšaftů se takových testamentů, 

z celkového počtu ženských kš aftů , nachází pouhých 12%.24 Poměrně 

vysoké číslo zjištěné pro podmínky Jihlavy je hodně ovlivněno 

morovou epidemií roku 1583, kdy je zaznamenáno celých 11 kšaftů 

svobodných žen. 

Konečně údaj 19%, vyjadřuje v případě Jihlavy podíl kšaftů 

psaných ženami v manželském stavu, opět z celkového množství 

ženských testamentů. Lze tedy uvažovat o relativní rovnoměrnosti 

podílů kšaftů žen vdaných a svobodných, příp. nezařazených. Rozdíl 

tvoří pouze jedno procento, díky kterému "zaostává" podíl testamentů 

vdaných žen za podílem kš aftů žen svobodných. V porovnání se 

23 Převedeno na procentuální údaje dle: Jiří PEŠEK, Pražské knihy testamentů a inventářů 

(příspěvek kjejich struktuře a vývoji v době předbělohorské), PSH XV, 1982, s. 74. 

24 Tamtéž. 
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situací na Novém Městě pražském (27%) 25 jde o číslo nepoměrně 

nižší, ovšem pravděpodobně způsobené již zmíněnou morovou 

epidemií v roce 1583 a nárůstem kšaftů svobodných žen. Tato 

okolnost tak do určité míry celkovou situaci zkresluje. Názorně to 

ukazuje postup, kdy ponecháme stranou počty testamentů vážících se 

k morovému roku 1583. V rámci celého studovaného období pak 

součet testamentů psaných vdanými ženami (14) téměř trojnásobně 

převyšuje počet kš aftů svobodných žen (5). 

Výsledná data mohla být použita pro další zpracování, např. 

v podobě grafů zachycujících změny zastoupení rodinných stavů 

testátorů v závislosti na průběhu času. Oba grafy, jak pro mužské, tak 

pro ženské testátory, jsou uvedeny v kapitole věnující se historické 

demografii. Jsou zde též naznačeny možné souvislosti mezi morovou 

epidemií, kterou bylo město Jihlava postiženo roku 1583, a vzrůstem 

testamentů svobodných osob. 

Srovnáním situace v Jihlavě s výsledky z ostatních měst 

(Domažlice, Kadaň) můžeme konstatovat téměř naprosto shodné 

zastoupení ženatých testátorů a testátorů-vdovců v jihlavském a 

kadaňském vzorku kš aftů. Domažlické testamenty ovšem psalo větší 

množství ženatých mužů, než v případě dvou výše uvedených měst. 

Jihlavské testátorky-vdovy svým počtem mají největší 

zastoupení z uvažovaných tří vzorků testamentů různého místního 

původu. Podíl jihlavských vdaných žen-testátorek je tak značně snížen 

oproti podílu takových žen v testamentech domažlických a 

kadaňských. 26 

25 Tamtéž. 

26 Ukazuje se, že otázka ženského vdovského podílu bude značně pohyblivým prvkem 

v porovnání se situacemi na různých místech českých zemí, i v souvislosti se specifickým 

postavením žen po smrti svých mužů. 
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muži ženy 
Město svobodný/ ženatý vdovec svobodná! vdaná vdova 

neurčeno neurčeno 

Jihlava 17% 73% 10% 20% 19% 61% 
DomažliceL1 13% (4%) 80,50% 6,50% 19% (3%) 35% 46% 
KadaňL~ 10,7% (5,9%) 74,60% 14,70% 17% (6%) 33% 50% 

Tabulka č. 3: Srovnání podílů testátorů podle rodinných 
stavů na příkladě jihlavských, domažlických a kadaňských 
vzorků29 

Porovnání zastoupení svobodných osob v souboru testamentů tří 

měst je problematické nejednoznačným vymezením svobodného stavu 

zjistitelného na základě znění jednotlivých testamentů. Přesto lze 

uvažovat o větší skupině svobodných a nezařazených testátorů-mužů 

v případě Jihlavy, oproti situaci v dalších dvou městech. Naopak 

značná podobnost údajů se váže k podílu svobodných a nezařazených 

žen ve všech třech vzorcích testamentů různé provenience. 

27 Dopočítány údaje v procentech dle: Jana KOPEČKOVÁ, Předbělohorská kniha, s. 129. 

Zde rozděleni testátoři žijící v manželském svazku dle pořadí manželství. Pro účely mé 

práce jsem tyto údaje sečetla. 

28 Petr RAK, Knihy trhtt a testamenul, diplomová práce, s. 132. Přepočteno pro celek 

(100%) jako součet procentuálně vyjádřených podílů vyjadřujících zastoupení rodinných 

stavů u testátorů stejného pohlaví. 

29 Z důvodu jiného postupu rozdělení testátorů podle rodinného stavu, který jsem zvolila 

pro jihlavský vzorek testamentů, jsem si dovolila v případě Domažlic a Kadaně sečíst počet 

svobodných osob bezpečně rozpoznaných s počtem osob neurčených. Přesto skupinu 

"bezpečně" svobodných v těchto dvou městech uvádím v závorce. Z této příčiny také 

součet procent s uvažovaným započtením údajů o bezpečně zjistitelných svobodných 

osobách nedává celkovou sumu 100%. Zbývající část do 100% pak představuje podíl osob 

nezařazených - jak u mužů, tak i žen. 
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V. 4. Exkurs - charakter nabytého majetku 

podle rodinných stavů testátorů 

(sonda na základě testamentů z roku 1583) 

Dostatek majetku jedince nebyl samozřejmě určující a nutnou 

podmínkou ke kšaftování. Avšak podívejme se podrobněji na 

postavení testátorů vyskytujících se v daném vzorku testamentů. Vyšší 

sociální statut a větší materiální zázemí byly pro takové obyvatele 

dostatečnou pohnutkou k rozhodnutí učinit poslední pořízení. Nepříliš 

majetných obyvatel města zde moc nenacházíme. 30 

Otázka, která může v této souvislosti leccos osvětlit, zní takto: 

jak často uvádí testátoři, že jejich jmění je v základě tvořeno získaným 

dědickým podílem či jemu podobným? Ať už je původ majetku

dědictví popsán jako podíl hlavní otcovský, či dále matčin, partnerův 

nebo podíl získaný od osob z širšího příbuzenského okruhu i mimo 

něj. Přitom však nemusí být přímo pojmenována povaha získaného 

podílu ("věno" apod.) Všechny možnosti bez výjimky lze zahrnout 

pod pojem: zděděný (příp. darovaný) hmotný vklad do života. 31 

Sonda byla provedena na příkladě testamentů zaznamenaných k 

roku 1583, včetně těch, která se mohou prokázat pouze datem vkladu 

do městských knih. 32 

Zatímco osoby žijící v manželském svazku či po smrti svých 

manželských partnerů, předpokládejme tedy relativně vyššího věku, 

nabyly za svého života značného majetku prací, situace svobodných, 

z většiny mladších jedinců, je z tohoto hlediska jiná. 

30 Obecně pojímaný názor, že kšaftování se týkalo především majetnějších vrstev 

městského obyvatelstva, potvrzují i další studie věnující se testamentární problematice. 

Jana SMYČKOVÁ, Pražské testamenty, diplomová práce, Praha 1997, s. 41-43. 

31 Způsobem získání majetku se na tomto llÚstě nemyslí informace podávající obraz o 

povolání testátora. Vzhledem ke studovanému problému je tedy ponecháme stranou. 

32 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624. 
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Z provedené sondy vyplývají následující údaje. Z celkového 

počtu 54 testátorů v roce 1583 bylo 26 testamentů psáno svobodnými 

osobami, dále 23 testamentů připadá na osoby žijící v manželském 

svazku a zbylých 5 testamentů na vdovce/vdovy. 

Svobodní jedinci zmiňují v 18 případech skutečnost, že kšaftují 

z otcovského či matčina dědičného podílu (příp. získaného z rodiny 

prarodičů či z okruhu širšího příbuzenstva). 33 Dále u osob žijících 

v manželském svazku klesá číslo vyjadřující počet zmínek o 

charakteru odkazovaného jmění na 6 případů za celý sledovaný rok, 

z naprosté většiny se jedná o dílčí odkazy z okruhu příbuzenstva, 

získané v posledních letech života testátora. 

U vdovců/vdov byly nalezeny pouze 2 testamenty s informací o 

původu majetku, navíc v obou případech se zmínka týkala dědického 

odkazu po zemřelém partnerovi. 34 Celá situace je přehledně 

znázorněna grafem: 

33 Rozboru postavení vdovců a především vdov v nejen raně novověké společnosti se 

odborná literatura věnuje poměrně hodně. Především v posledních letech jsou nalézány 

další a další aspekty popisující kvalitu jejich života. Viz např. Jan HORSKÝ - Markéta 

SELIGOV Á, Rodina našich předků, Praha 1997, s. 92-94. Ovšem jedinci svobodného stavu 

jsou v centru pozornosti odborné veřejnosti poměrně méně, taková literatura si všímá v této 

souvislosti především čelední služby a pracovního zařazení zvláště mladých lidí. Tamtéž, s. 

86-89. Studium testamentů na příkladu zde předložené analýzy může být nápomocno 

k osvětlení některých skutečností souvisejících s postavením této skupiny obyvatelstva. 

34 viz poznámku 33 v této kapitole 
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Graf č. 2: Poměr testamentů uvádějících a neuvádějících 
charakter a způsob získání dědictví dále odkazovaného (Jihlava, 
rok 1583) 

Pro získané závěry bude záhodno se blíže soustředit z hlediska 

rodinného stavu na skupinu první a třetí, které na rozdíl od skupiny 

prostřední nás nejčastěji informují o způsobu nabytí odkazovaného 

majetku. 

Vysoký podíl kš aftů v případě svobodných testátorů, které 

zmiňují okolnosti o původu odkazovaného jmění z dědičných podílů, 

ukazuje, že bylo sdělení takových informací považováno za náležitou 

součást kšaftů. Tato otázka totiž souvisela s právní zvyklostí a zájmem 

testátorů na jednoznačné splnění podmínek umožňujících kšaftovat. 

Koldín ve svých Právech stanovuje, že možnost učinit kš aft nemají 

mít děti "nevybyté", tedy takové, které ještě nepřijaly své dědičné 

podíly. 35 Ze splnění této podmínky nemají být podle Koldína 

35 Koldín, Práva městská, E II, E III, s. 142-143. Dále kproblému Michaela HRUBÁ, 

Nedávej statku, s. 109. 
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vyvázány ani děti věkem již dospělé, tzn. chlapci od osmnácti let a 

dívky od patnácti let. 36 

Ač pro podmínky pozůstalostní agendy v Jihlavě nemáme ještě 

z pramenů vytěženy zaručené zprávy o právních předpisech v této 

otázce, praxe - dle znění konkrétních testamentů - ukazuje, že v této 

době byla i v Jihlavě omezena možnost kšaftovat pouze na děti vybyté 

a zároveň dospělé. 

Otázka dospělosti je však komplikovanější. Koldínův zákon zní 

jasně, udává konkrétní hranici dospělého věku (viz výše). V praxi 

však byl měšť anskou společností za moment dosažení plnoletosti 

považován u chlapců počátek finančně samostatného života (živobytí) 

či ženitba, u dívek obvykle vdavky. Zároveň byl tento okamžik spojen 

s významnou událostí zajišťující mladým lidem hmotný základ do 

života - předání dědičných podílů. Situace mladých dívek je z tohoto 

pohledu těžší. 37 

Ve vzorku jihlavských testamentů z roku 1583 je celkem deset 

testamentů, ve kterých (předpokládáme) svobodní testátoři z různých 

důvodů neuvádí, že by odkazovali z dědičného podílu. V takových 

případech může jít o omyl, opomenutí, rozhodnutí neuvádět tuto 

informaci pro její domnělou nedůležitost či o případ jedinců nežijících 

v manželství, avšak pokročilejšího věku a vlastnících obsáhlejší 

soubor majetku, v daný okamžik přesahující velikost dědičného 

podílu. 

Na základě provedené analýzy je možno vyjádřit domněnku 

nelehkého postavení svobodných lidí vstupujících do života, alespoň 

pokud předpokládáme relativně nízký věk u jejich většiny. Jako 

pravděpodobná se zdá být hypotéza, že za testátory žijící dosud ve 

svobodném stavu stálo početné množství jejich vrstevníků, 

svobodných a věkem dle práva dospělých jedinců, kteří ale nebyli 

36 Tamtéž. 

37 Jana SMYČKOVÁ, Pražské testamenty, diplomová práce, Praha 1997, s. 45, 58-60. 
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kvůli nemajetnosti a faktické nesamostatnosti ve chvíli zájmu či 

ohrožení života oprávněni kšaftovat, tj. potvrdit v případném 

testamentu přijetí dědičných podílů. Znemožnění přístupu k volnému 

disponování vlastním majetkem bylo jedním z momentů, který 

způsobil relativně nízký počet testamentárních zápisů svobodných 

jedinců v dlouhodobějším časovém horizontu. 38 

Zmiňme se ještě krátce o ostatních dvou skupinách testátorů z 

hlediska rodinného stavu. Osoby žijící v manželském svazku tedy 

v naprosté většině nepokládají za aktuální a účelné zmiňovat se 

v testamentech o původu konkrétních dědických podílů. Skutečnost 

přijetí dědických podílů je v okamžiku sepisování jejich testamentu 

"přežitá", velikost získaného podílu je znásobena sumou majetku 

získaného během života vlastní prací. To vše svědčí o jejich silném 

postavení, svébytnosti a materiálním zabezpečení. 

Situace vdovců se ukazuje poměrně stabilní, stojící v mírném 

skluzu za skupinou osob žijících v manželském svazku. Dostatečné 

majetkové zabezpečení vdovců nevyžaduje již dalších stvrzení 

způsobů nabytého majetku. Jedinou výjimkou jsou v této skupině osob 

kšaftující vdovy, které stvrzují předpoklad, že jmění získaly odkazem 

svého zemřelého manžela. 

Vzorek jihlavských testamentů lze podrobit ještě důkladnější 

analýze, a to v závislosti na pohlaví testátorů. Analýzu provedeme 

úmyslně pouze na vzorku testamentů, které se zmiňují o původu 

odkazovaného majetku. Jak je vidět z grafu, testamenty žen 

s požadovanou informací mají v tomto souboru navrch ve dvou 

38 Rovněž Smyčková uvádí ve své práci domněnku, že malý počet testamentů patřících 

mladým svobodným jedincům, mohl být způsoben především neexistencí většího souboru 

majetku v jejich vlastnictví, který by mohl být případným předmětem odkazu. Tamtéž, s. 

43-44. Nenechme se mýlit zvýšeným podílem svobodných kšaftujících osob v tomto roce v 

Jihlavě, což je patrně způsobeno probíhající morovou epidemií, zasahující mladší populaci. 

Tento moment nelze hodnotit jako přímý rozpor s výše řečeným, naopak tu byla množstvím 

testamentů svobodných osob vytvořena vhodná situace k posouzení studovaného problému. 
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skupinách testátorů: svobodných žen a vdov. Naopak kš afty mužů se 

zmiňovanou informací převažují ve skupině osob v manželském 

svazku. 
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Graf č. 3: Testamenty uvádějící charakter a způsob získání 
dědictví dále odkazovaného s rozlišením testátorů dle pohlavÍ 
(Jihlava, rok 1583) 

Je tak potvrzena domněnka, že pro ženské představitelky 

nastávala během života možnost kšaftovat prakticky až v okamžiku, 

kdy již disponovaly větším majetkem. Významovým dělítkem v jejich 

situaci je charakter zděděného podílu: u svobodných žen se jedná o 

podíl po rodičích, u vdov jde o dědictví po zemřelém manželském 

partnerovi. 

Lze tedy studovaný problém pro zatím uzavřít tak, že 

s přibývajícím věkem rostla nejen šance jedinců na dosažení 

uspokojivého materiálního zabezpečení a postavení, ale také se 

zvyšovala možnost, že pojištění pro případ smrti bude u takových 
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osob oficiálně vyhotoveno a zaneseno do městských knih coby platný 

testament. Jednoduše z té příčiny, že "bylo co odkazovat". 39 

39 Podobně viz tamtéž, s. 41-43. 
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VI. HISTORICKÁ DEMOGRAFIE 

Z POHLEDU TESTAMENTŮ 

VI. I. Možnosti a limity studia 

Nemožnost provést kvalitní klasický historicko-demografický 

rozbor v případě Jihlavy pro období, kterým se zabýváme, je dán 

stavem a typem pramenů dochovaných do dnešních dob. V případě 

Jihlavy, podobně jako u některých dalších raně novověkých měst, 

ještě pro 80. léta 16. století dosud nemáme k dispozici matriky, příp. 

seznamy a soupisy obyvatelstva. 

Přesto anebo právě proto mohou testamenty poskytnout data o 

charakteristice městského obyvatelstva a jeho složení právě pro 

období, pro které se podobné údaje z jiných typů pramenů nedají 

vysledovat vůbec nebo v nejlepším případě značně torzovitě. 

Již několikrát byla připomenuta souvislost mezi historickou 

demografií a studiem rodinných struktur. Pro potřeby demografie se 

tak naskýtá možnost osvětlit na základě rozboru testamentů povahu 

jednotlivých rodinných postavení (nejmladší děti, sirotci, čeleď, 

vdovství aj.) a charakter jejich zařazení do chodu života v domácnosti. 

S tím souvisejí dnes již klasické teorie a studie věnující se 

jednotlivým podobám rodinného společenství v závislosti na umístění 

sledované lokality v širším geografickém horizontu, příp. i jejich 

proměnám v průběhu času. 3 

3 Zajímavých leč pracně získaných výsledků lze jistě dosáhnout Henryho metodou 

rekonstrukce rodin zpracovávanou přímo z matričních údajů. Viz např. Jan HORSKÝ -

Markéta SELIGOV Á, Rodina našich předUt, Praha 1997, s. 48. Získaná data vzešlá z 

klasické historicko-demografické analýzy lze porovnat podle Hajnalovy teorie vymezující 

dva základní typy rodin, severozápadní a jihovýchodní, mající vztah ke geografickému 

rozměru jejich výskytu. Viz např. tamtéž, 25-26. Na výsledky klasického historicko

demografického rozboru lze též aplikovat známou metodu Laslettovy typologie rodin a 

85 



Pokud však není pramenná základna dochována v uvedené 

podobě, nelze ji pro účel klasického historicko-demografického 

rozboru a následné typologie rodin nahradit informacemi na základě 

sebeobsažnějších dlouhých řad testamentů. Ovšem značnou výhodu 

v této souvislosti prameny pozůstalostní povahy mají: v mnoha 

případech (vyjma např. svatebních smluv) jsou jedinými početněji 

dochovanými prameny částečně hromadné povahy, které nás "pouští" 

do prostoru jednotlivých domů, nabízí nám pohled na utváření 

mezilidských vztahů a každodenního fungování obyvatel domu. 

Výsledky klasických historicko-demografických analýz takové 

studium není s to nahradit, ale je schopno nastínit v hrubých obrysech 

některé aspekty struktury městské populace. 

Nabízí se zde například otázka početnosti rodin a dětí, složení 

dětí podle pohlaví, míra mortality podle situací v jednotlivých 

rodinách, rámcové určení délky života jedinců dle zaznamenaného 

počtu žijících generací jedinců vzešlých z původní rodiny, dřívější 

úmrtí žen či mužů. 

Historická demografie Je i pro pramennou situaci raného 

novověku zvyklá pracovat s poměrně přesnými číselnými údaji 

platnými pro určitý přesně ohraničený větší celek populace. V případě 

testamentů však nelze údaje mechanicky převádět jako platné pro 

podmínky celého měšť anstva a všech vrstev tvořící městskou populaci 

v raném novověku ani v konkrétním městě, natož ve větším 

geografickém celku. Přes možné zkreslení dané malou početností 

zkoumané skupiny osob ve vzorku testamentů se pokusím o 

vysledování některých příhodných dat a okolností takto zjistitelných. 

Se zjištěnými početními údaji se nemusí díky obsažnějším 

testamentům pracovat pouze jako s navždy danými, neměnnými a 

domácností. Tamtéž, s. 35-36. O některých dalších postupech se zmiňuje Jan Horský a 

Markéta Seligová. Tamtéž, s. 27an. 
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statickými údaji, vážícími se k určitému datu. Naopak by se měl 

využít časový posun u vznikajících testamentů a vysledovat početní 

údaje o jevech vážících se ke sledovaným jedincům a dále k celému 

vzorku obyvatel města, které jsou zaznamenány v dalších 

testamentech (porovnání a kontrola jmen a počtu dětí, zmínky o 

úmrtích v rodině, situace dětí podle jejich rodinného stavu a rámcově 

věk v době ženitby či vdavek - rozdělení na svobodné a nesvobodné 

děti v jednom okamžiku a z hlediska dalšího vývoje - s využitím např. 

svatebních smluv, podobně s využitím svatebních smluv věkový 

rozestup mezi dětmi). 

Rovněž jisté generační obměny v demografických datech jsou 

zjistitelné na základě studia dlouhých řad testamentů, ovšem tento 

přístup dosud nebyl v odborné literatuře uplatněn. 

Do oblasti mikrohistorie snad může spadat postup, kdy jsou 

sledovány životní osudy několika málo jedinců, často svým 

postavením méně významných pro chod města, o kterých jiné typy 

pramenů mlčí. Zde můžeme u "sdílnějších" testamentů využít právě 

výše zmíněného časového posunu, který nastal od okamžiku 

vyhotovení kš aftu s první informací o sledovaném jedinci a 

testamentů dalších, přicházejících řádově po desetiletích, které nesou 

stopy o životních peripetiích téže osoby. Zde je můžeme využít na 

rozdíl od číselně vyjadřovaných informací ke kvalitativnímu rozměru 

daného tématu (mobilita jedince, povolání - např. v souvislosti s jeho 

"zděděním" po otci, vlastnictví domu, osobní kvality, dobročinnost, 

rodinná konstelace, používaný jazyk, sympatie k určitému 

náboženství, vědomí o předcích a širším příbuzenstvu, zdravotní stav, 

umění hospodařit s hmotnými prostředky či žití z dluhů, specifické 

schopnosti aj.). S doplněním informací z jiných pramenů se lze dobrat 

velmi zajímavých sond do života raně novověké společnosti Příhodné 

se tu zdá především využití zaznamenaných sporu a odporu kš aftů , jež 

testátoři vedou. 
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Na základě údajů z četných studií se již delší dobu ukazuje, že 

počet zaznamenaných testamentů není v žádném případě přímo 

úměrný velikosti jednotlivých měst a jejich populace. 4 Naopak více 

lze podle mého mínění pracovat s informacemi, které testamenty 

podávají, v souvislosti s mírou mortality v konkrétním místě (viz 

dále). Jako specifickou oblast zájmu lze studovat údaje testamentů 

vztahující se k četným epidemiím především v 16. století, ač tento 

postup není odbornou veřejností přijímán zcela bez výhrad. 5 

VI. 2. Exkurs - morový rok 1583 v Jihlavě z pohledu testamentů 

Ač počet testamentů nemůže být naprosto věrohodným měřítkem 

úrovně mortality, přesto si lze na základě těchto čísel vytvořit určitou 

představu o rozsahu lidských škod, jaké mohla v raném novověku 

způsobit morová epidemie napadající přeplněná města. 

Důvodem, proč se množství měšť anů odhodlalo k sepsání 

testamentů právě v morových letech, mohla být všudypřítomná 

atmosféra vzrůstajícího strachu. Pokud však přistoupíme na tento fakt, 

pak to zároveň znamená, že nelze, aby se zvýšená mortalita, logicky 

přítomná v době epidemií, nepromítla i do pramenů pozůstalostní 

povahy. 4 Přestože testamenty poskytují informace o životě jedné 

vrstvy městského obyvatelstva (relativně bohatší a obvykle s mužskou 

většinou), přesto svou povahou a sumou informací o často značném 

4 Jiří PEŠEK, Pražské knihy testamenttt, s. 70-72. Dále k problému: Petr RAK, Knihy trM a 

testament~l, diplomová práce, s. 112. 

5 Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. l32-l33. 

4 Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990, s. 190-191. Zde Eduard Maur 

výslovně zmiňuje studium měnícího se množství testamentů a dědických převodů 

v obdobích morových epidemií jako jeden z možných postupů, pokud nejsou k dispozici 

prameny vyloženě evidenčního charakteru zaznamenávající celou populaci jedné lokality. 
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množství obyvatel a přesto zcela vlastních každému jednotlivci, je lze 

hodnotit alespoň částečně jako prameny hromadné povahy. 

Pokud vezmeme v úvahu údaj o průměrném ročním počtu 

jihlavských testamentů ve studovaném období (22 testamentů/rok), 

vychází nám souhrn testamentů v morovém roce jako 2,5 násobek 

průměrného ročního počtu kšaftů v tomto období (54 testamentů).5 

Není bez zajímavosti, že naprosto stejný násobek průměrného ročního 

počtu testamentů k témuž morovému roku 1583 dostáváme výpočtem 

údajů poskytnutých Jiřím Peškem pro Prahu jako celek. 6 Navíc téměř 

trojnásobku průměrného ročm11O počtu kšaftů zde bylo dosaženo již o 

rok dříve (1582) v období prvního velkého nárazu morové epidemie. 7 

K témuž morovému roku (1582) je zaznamenán v Kadani dokonce 3,5 

násobek průměrného ročního počtu kš aftů zde obvyklého. 8 

5 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. č. 533 - Kniha testamentů 1544-1578; i. č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624. 

6 Jiří PEŠEK, Pražské knihy testamentLl, s. 77. V úvahu bereme celopražský průměr kšaftů 

třicet dva za rok. Na jiném místě zde uveden celopražský průměr "něco přes třicet" kšaftů 

za rok. Tamtéž. 

7 Tamtéž. 

8 Petr RAK, Knihy trhLI a testamentú, diplomová práce, s. 1l3, 164. Vypočteno z údajů o 

počtu testamentů v Kadani obsažených v této práci (s. 164), počítáno s ročním průměrem v 

Kadani 10, 1 testamentů (s. 1l3), který uvádí Rak pro období 1571-1600. Díky údajům 

Petra Raka můžeme v případě Kadaně operovat s téměř ideálně vymezeným obdobím pro 

výpočet průměrného počtu testamentů za rok: délkou cca 30 let a "umístěním" letopočtu, 

s nímž je pracováno, téměř vprostřed časového rozpětí. Díky tomuto předpokladu lze 

počítat s uvedeným číslem ročního průměru testamentů jako poměrně přesným ukazatelem 

pro podmínky Kadaně i při výpočtu násobku v morovém roce. Právě proto poněkud 

překvapí dosti vysoké číslo násobku, jež snad opravdu nemělo daleko od reality epidemií 

zasaženého města Kadaně a následné vysoké mortality v tomto roce. Ostatně, také 

v případě Jihlavy je možno pracovat s údajem ročního průměrného počtu testamentů 

stanoveného ke stejnému období (1571-1600), který je tvořen číslem 23. Výpočet násobku 

uzavřených testamentů v morovém roce se tedy stejně výrazně nezmění a násobky 

vypočtené na základě obou údajů pro Jihlavu tak lze považovat za dosti věrohodné pro 

přiblížení změny v početnosti uzavíraných testamentů v době epidemie. SOkA Jihlava, 

Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy l359-1850 (1894), i. č. 533-

Kniha testamentů 1544-1578; i. č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624. 
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V této souvislosti se zmiňme o zajímavé shodě údajů, které 

poskytuje porovnání početnosti testamentů v morových letech se 

závěry historické demografie o mortalitních krizích. Jedná se pouze o 

hypotézu, ale číselný údaj dvou- a více násobku určitého jevu (počtu 

testamentů a míry mortality) oproti průměrné hodnotě sledovaného 

jevu se vyskytuje jak u zvýšeného množství zaznamenaných 

testamentů z morových let, tak jako míra úmrtnosti v období 

demografických krizí či sezónního výkyvu úmrtnosti. 9 S tím 

rozlišením, jak upozorňuje Eduard Maur, že za demografickou krizi, 

tak častou v epoše starého demografického režimu, považujeme 

minimálně dvojnásobně zvýšenou křivku úmrtí oproti průměrné 

hodnotě mortality s tím, že tento stav musí trvat nejméně tři měsíce, 

ale často zůstává po dobu několika let. Křivka úmrtí u sezónního 

výkyvu mortality vykazuje stejný násobek oproti průměrné hodnotě 

mortality (či dokonce i trojnásobek), ovšem tento stav zde má kratší 

trvání (1-2 měsíce) čije rok co rok opakován. 10 
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Graf č. 4: Rozdělení testamentů podle data jejich vzniku 
v průběhu morového roku 1583 

9 Eduard MAUR, Základy, s. 14l. 

10 Tamtéž. 
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Množství vzniklých kšaftů v roce 1583 v Jihlavě není v průběhu 

tohoto morového roku ani zdaleka rovnoměrně rozloženo. Situace 

z tohoto pohledu graduje v měsíci září, kdy bylo sepsáno plných 11 

testamentů. Toto časové ohraničení by nám souhlasilo s údajem 

kronikáře Leupolda, který k roku 1583 v Jihlavě poznamenává, že na 

podzim tu "panoval mor" a umíralo zde 20-21 osob denně. 11 Odborná 

veřejnost ostatně dokládá tuto záležitost z hlediska dlouhodobější 

časové perspektivy také: morová nákaza nejspíše propukala v teplých 

měsících, především v létě a na podzim. 12 Maximum testamentů 

v rámci morového roku 1582, kdy epidemie "navštívila" město 

Kadaň, zde Petr Rak zaznamenal k měsíci říjnu (13 testamentů). 13 

Velmi zajímavou skutečností se zdají být změny poměru podílu 

testamentů podle pohlaví v závislosti na jednotlivých letech 

déletrvajícího časového období. 14 Údaje platné pro celé studované 

období - 72% jako vyjádření podílu mužských testamentů a 28% 

příslušejících počtu ženských testamentů v celém období - tak nelze 

automaticky přenášet na situaci morového roku. Zdá se, že tato 

kolísání měla svá specifická řešení (viz grafy). 

II Christian ď ELVERT, Chronik der koniglichen Stadt /glau (/402-/607) vom /glauer 

Stadtschreiber Martin Leopold von Lowenthal, Quellen-Schriften zur Geschichte Mtihrens 

und Osterr.-Schlesiens, Brno 1861, s. 179. 

12 Karel ČERNÝ, Tajemství morových epidemií, in: Zdravotnické noviny, 29-30, 2006, s. 

VI-VII. 

13 Petr RAK, Knihy trMl a testamentů, diplomová práce, s. 164. 

j-l SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 533 - Kniha testamentů 1544-1578; i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624. 
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Graf č. 5: Vzájemný poměr počtu testátorů a testátorek ve 
studovaném období (Jihlava, 1578-1590) 

Naopak k podstatnému rozchodu v pravidelném "kopírování" 

průběhu obou křivek vymezujících počet testamentů dle pohlaví 

dochází v období 1585-1589. Patrný rozchod v poměru mužských a 

ženských testamentů v kontextu celého vymezeného třináctiletého 

období je zaznamenán k roku 1585. V této fázi dochází k rozestupu 

poměru počtu testamentů - k vyššímu počtu kš aftů psaných muži a 

nižšímu počtu ženských testamentů. V průběhu dalšího roku (1586) již 

začíná mužských kšaftů ubývat a počet ženských testamentů se 

v letech 1586-1587 počíná stabilizovat. Roku 1587 počet mužských 

testamentů dále klesá a zastaví se až v roce 1589, kdy dosáhne 

minima svého počtu za celé studované období. Naopak kš afty žen 

začínají po roce 1587 "nabírat dech" co do své početnosti a dosahují 

svého maxima roku 1588. Poté se křivka ženských testamentů obrací 

směrem k vodorovné ose a dosahuje tak naopak svého minima. Roku 
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1590 se situace opět vrací k normalitě a obě křivky "kopírují" 

navzájem svůj průběh. 15 

Pohybuji se pouze na poli spekulací a neosvědčených hypotéz, 

avšak pokusím se nastínit okolnosti, které mohly vést k popsaným 

skutečnostem. 

Shrnuto, vypadá celý proces následovně: jinak vzájemně se 

"kopírující" směry obou křivek se rozcházejí zároveň s doznívající 

epidemií moru. Jakmile epidemie ustává, v první fázi má počet 

ženských testamentů sestupnou relativně dlouhodobou tendenci. Zato 

sestup počtu mužských testamentů, způsobený výchozím bodem -

maximem v době epidemie, je těsně po epidemii zastaven, a může 

v první fázi zvolna stoupat či stagnovat. V průběhu dvou či tří let se 

situace mění, aby se po odeznění extrémní početnosti ženských 

testamentů vrátila do své "běžné" podoby. 

Celý průběh popsaného procesu se do velké míry podobá 

poznatkům, které o průběhu morových epidemií v Evropě učinil Jean

Noel Biraben. Jak říká, vždy po výbuchu epidemie v určitém městě, 

spojeném s největšími ztrátami na životech, následovalo několikaleté 

období, ve kterém mor "přežíval v poloendemickém stavu". 16 Mor se 

tak v rozmezí jednoho až šesti let ,," .procházel z jedné ulice nebo 

jedné čtvrti do jiné ... ", aby tak "vyčerpal" své síly a do města se vrátil 

15 V této souvislosti upozorňuji na situaci v Lounech a Ústí nad Labem v období 1581-

1586, kdy se českými zeměmi valí morová epidemie, a to na základě údajů z grafu 

uvedeného Michaelou Hrubou. Michaela HRUBÁ, Nedávej statku, s. 117. Opět zde po 

překonání naprostého extrému ve značné početnosti všech testamentů v době udeření vlny 

epidemie (z grafu pro Ústí nad Labem nelze vyčíst) stoupá počet mužských testamentů a 

následuje pokles ženských kšaftů. Přestože jsou v grafu zachyceny pouze pětileté počty 

testamentů a nemůžeme tak postřehnout údaje pro jednotlivá léta, lze jeho údajů pro 

základní orientaci v problému použít. Bohužel další publikovaný materiál dokládající 

změny početnosti kš aftů podle pohlaví testátorů v závislosti na průběhu času mi nebyl 

k dispozici. 
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až s příchodem nové silnější epidemie v téměř pravidelné desetileté 

periodě. 17 Jedná se pouze o hypotézu, ale naznačené rozkolísání počtu 

testamentů po morové epidemii by s řečeným mohlo souviset. 

Velmi zajímavých výsledků dosáhneme, pokud uvažovanou 

situaci promítneme s rozlišením testátorů podle jejich rodinného 

stavu. U mužů dosahují největšího počtu testamenty ženatých jedinců. 

Menší hodnoty, ale svého vlastního naprostého maxima, dosahuje 

tohoto roku křivka vyznačující počty testamentů svobodných mužů 

(příp. nezařazených), která se jinak "drží" na nepříliš vysokých 

"postech". Počet testamentů vdovců nebyl skutečností morové nákazy 

ovlivněn. 
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Graf Č. 6: Rozdělení testátorů - mužů dle rodinného stavu 
v průběhu jednotlivých let studovaného období (Jihlava, 1578-
1590) 

Ještě zajímavější pohled na situaci nabízí graf početnosti 

ženských testamentů podle zjištěných rodinných stavů testátorek 

16 Jean DELUMEAU, Strach na Západě ve 14.-18. století. Obležená obec, 1., Praha 1997, s. 

123. Originál viz: Jean-Noel BIRABEN, La peste dans ľ Europe occždentale et le bassin 

méditerranéen, Le Concours médical, 1963, s. 78 I. 

17 Tamtéž. 
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v průběhu studovaného období. Testamenty vdaných žen a vdov se 

pohybují co do početnosti na svých obvyklých pozicích. Ovšem 

z jinak velice nízkých početních hodnot, které jsou příznačné pro 

testamenty svobodných žen (příp. nezařazených), se roku 1583 křivka 

zvedá ke svému naprostému maximu početnosti všech ženských 

testamentů v průběhu studovaného období. Tato záležitost je natolik 

výjimečná, že zasluhuje pokus o vysvětlení. 
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Graf č. 7: Rozdělení testátorů - žen dle rodinného stavu 
v průběhu jednotlivých let studovaného období (Jihlava, 1578-
1590) 

Podle mého mínění mohla být příčnou značného množství 

testamentů svodbodných žen (resp. nezařazených), faktická zvýšená 

mortalita této skupiny obyvatelstva za epidemických nemocí. 

Atmosféra zjitřeného strachu o vlastní život, vedoucí k uzavírání více 

testamentů, zde jistě hrála roli, ale nebyla hlavní příčinou nárůstu 

testamentů zmiňované skupiny populace. Je oprávněné předpokládat 

právě u mladé generace zvýšenou náchylnost k nákaze, především u 

ženského organismu. Imunitní systém osob dříve narozených, 

vdaných žen a vdov, byl již obranyschopnější. Tyto osoby totiž již 

"měly příležitost" se s morovými epidemiemi setkat. Tento střet měl u 
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nich zdárný konec, což navíc posílilo jejich orgamsmus v případě 

dalších epidemií v budoucnu. Tato domněnka na základě srovnání 

početnosti testamentů může být podpořena závěry některých 

historicko-demografických prací a studií o historii lékařství. 18 

Nasvědčovala by tomu i výše zmíněná situace značně vysokého 

počtu testamentů svobodných mužů (resp. nezařazených) v morovém 

roce 1583. 

VI. 3. Exkurs - početnost dětské složky v rodinách a velikost 

rodin 

V otázce počtu dětí budeme dále pracovat s kvalitativními údaji 

příslušejícími pouze testátorům žijícím v manželském či vdovském 

stavu. 

Velikost nejužší rodiny v době pořízení posledních vůlí 

jednotlivými osobami, zjistitelná z údajů testamentů, tedy především 

z počtu vlastních dětí, jimž je kšaftováno, samozřejmě neodpovídá 

velikosti tohoto užšího rámce rodiny ve skutečnosti. 19 Lze 

předpokládat, že velikost úzkého okruhu rodiny, která jedince 

v přeneseném slova smyslu "obklopovala" nejen fyzickou blízkostí, 

byla vlivem některých okolností jiná, než jak by vyplývalo 

z testamentů. Pravděpodobné je její mírné zvětšení. Příčin k tomu 

vedoucích, bylo více (viz níže). Pokud budeme mít na vědomí tuto 

skutečnost, potom je na místě oprávnění pokusit se vymezit velikosti 

18 Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990, s. 203-204. 

19 O značné rozrůzněnosti ve velikosti rodin u nás i jinde v Evropě v dobách raného 

novověku a obecně o působících vlivech na tuto skutečnost viz např. Jan HORSKÝ -

Markéta SELIGOV Á, Rodina našich předktt, s. 17-25,27-29,86. 
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rodin, tak jak vyplývají z testamentárních zápisů, a dále s těmito 

informacemi pracovat. 

Do této chvíle jsme uvažovali pouze o velikosti rodin, příp. 

počtu dětí, příslušejících k jednomu okamžiku v čase - vzniku 

testamentu. Průběh času nám ale podává další zajímavé skutečnosti ve 

změnách demografické struktury obyvatelstva prostřednictvím 

testamentárních zápisů. Lze vysledovat, že počet dětí v jedné rodině se 

v rámci určitého časového období velmi výrazně měnil, především 

v porovnání s dnešní situací ve vyspělých zemích. Na "vině" byla 

povaha vládnoucího tzv. starého demografického režimu, kdy vysoká 

míra porodnosti byla zároveň následována velkou mírou mortality. 20 

V pramenech pozůstalostní povahy jsou v prvé řadě zdrojem 

takových informací konkrétně zmínky o úmrtích členů rodiny 

(především dětí). Samozřejmě v kontextu dobové mentality nelze 

předpokládat jako popud k zaznamenání takových informací osobní a 

citové důvody testátorů. Naopak, jejich uvedení mělo co do 

významnosti z hlediska funkce testamentárního zápisu samozřejmě 

druhotné postavení, 21 většinou šlo pouze o určení konkrétní 

příbuznosti vnuků k osobě testátora, jimž je odkazováno. 

Mimochodem, testamenty často rozvádějí nejrůznější informace 

do naprostých detailů, mám na mysli konkrétně užívání zdrobnělin 

vyjadřujících hlubší citový vztah k některým členům rodiny a dále 

uvádění podrobných důvodů většího podílu směrovaného do jejich 

rukou. Nebo naopak se testátoři často vyjádřují k záporným 

charakterovým vlastnostem pozůstalých osob. Zato členům rodiny, 

kteří se již odebrali "na onen svět", takováto pozornost a citové zaujetí 

20 Tamtéž, s. 13-17. 

21 Uvedené platí, pokud nepočítáme důležitost faktu přesunu dědictví na vnuky apod. V této 

souvislosti se nám jedná pouze o skutečnost výslovně zmiňovaných již nežijících vlastních 

dětí. 
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věnováno není. 22 Dle mého mínění lze o této rozporuplnosti uvažovat 

v kontextu dobové mentality, spočívající v praktickém náhledu 

jedinců na okolní svět a psychicky přizpůsobených dosti krutým 

podmínkám pro život v dobách starého demografického režimu. 

Lze vysledovat jeden moment kvalitativního rozměru ve vztahu 

testátorů k faktu úmrtí i několika dětí v jedné rodině. Opět s ohledem 

na způsob uvažování raně novověké společnosti je úmrtí dítěte 

alespoň dle slov testamentů nahlíženo z pozice vztahu k Bohu - o 

zesnulém dítěti je psáno jako o Bohem odvolaném z tohoto světa či 

odpočívajícím v Bohu. 

Druhým konkrétním zdrojem informaCÍ JSou nám odkazy a 

informace čitelné z testamentů, které vzešly (nejenom) 

z příbuzenského okruhu zkoumané rodiny. I v nich jsou s časovým 

odstupem zaznamenány změny v početnosti zkoumané rodiny. 

Změny velikosti konkrétních rodin v čase jsou do třetice 

zachyceny těmi testamenty, které zmiňují očekáváné přírůstky do 

rodin. Opět zde platí výše popsaný postup bádání, kdy zdrojem dat 

může být testament rodiče budoucího potomka, ale i odraz nastalé 

skutečnosti zachycené s časovým posunem v testamentech (nejen) 

příbuzných osob. Jako v případě zmínek o úmrtí rodinných členů není 

zde citový vztah k budoucímu potomkovi dále rozváděn, ovšem 

alespoň podle mluvy slov je zde událost narození posuzovaná 

pohledem věřícího člověka jako Boží dar a radostný okamžik, 

dostávající se do rukou pozemských lidí z vyšší moci. 

Rozdílnost rodinné situace, ve které se nacházeli jednotliví 

testátoři, se promítla i do pozůstalostní praxe. 23 Průměrný počet 

vlastních dětí, kterým odkazuje jedinec-testátor, se začně liší podle 

rodinného stavu testátora. Sonda byla vytvořena s tou podmínkou, že 

22 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 533 - Kniha testamentů 1544-1578; i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624. 

23 Tamtéž. 
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do ní nebyly započítány děti, jednotlivými testátory označené jako 

nevlastní či přijaté. Průměrný počet dětí byl zjišťován u všech osob 

žijících v manželském či vdovském postavení, do průměru jsou tedy 

zahrnuti i testátoři bez odkazů dětem, jichž je požehnané množstvÍ. 

Plných 33% testátorů žijících v manželském stavu či vdovském 

postavení, neodkazovalo dětem vůbec. Pokud k nim připočteme 

testátory svobodné (příp. nezařazené), toto číslo vzroste na 45%. 

Největšímu počtu dětí odkazovali ženatí muži. Za nimi co do 

početnosti odkazů dětem následovaly ve značném odstupu vdovy. 

V testamentech vdovců a vdaných žen byly děti podělovány nejméně. 

muži ženy 

ženatý vdovec vdaná vdova 

průměrný počet 

vlastních dětí, 2,6 1,8 1,7 2 

kterým odkazuje jedinec 

Tabulka č. 4: Průměrný počet vlastních dětí, kterým 
odkazuje jedinec-testátor, rozlišeno dle pohlaví a rodinného stavu 
(Jihlava, 1578-1590) 

Počet dětí, jimž je odkazováno, tak kolísal mezi čísly 2,6-1,7. 

Číselné údaje by ovšem ještě nabyly, pokud bychom uvážili 

skutečnost častých druhých sňatků mužů a potažmo i žen, 

vychovávajících děti ze dvou manželstvÍ. Uvedené výsledky je možno 

porovnat s údaji zjištěnými v historicko-demografických rozborech. 

Poměrně nízkou početnost dětské složky, jež se tak neshoduje 

s obecně rozšířenou představou široké veřejnosti o dobách dávno 

minulých, dokládá i Jan Hrubý a Markéta Seligová. 24 

Tyto skutečnosti mohly mít řadu příčin, vážících se například ke 

způsobu rozdělování dědičného majetku (neexistence odkazu již 

24 Jan HORSKÝ - Markéta SELIGOV Á, Rodina našich předkú, s. 86. A dále o velikosti 

rodin tamtéž, s. 17-25,27-29. 
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vybytým dětem). Avšak osobně tuto příčinu, pokud beru v úvahu 

povahu jihlavských testamentů, nepovažuji za příliš přesvědčivou. 

Více se nabízí takové řešení otázky, které vnímá demografická data 

příslušná pro populaci raného novověku (častá úmrtí, přežití vlastních 

dětí rodiči), případně komplexní sociální a majetkové postavení 

rodiny. 
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VII. SOCIOTOPOGRAFIE 

VII. 1. Metodologický rozměr bádání v dostupné literatuře 

Publikování dostatečného množství odborné literatury zaměřené 

speciálně na sociotopografické rozbory a jejich zhodnocení není u nás 

dosud "na pořadu dne", což ostatně konstatuje i František Hoffmann 

v knize České město ve středověku. 6 Kromě rámcového vymezení 

tématu zde upozorňuje na významné postavení takových rozborů 

v rámci historiografie orientované především na dějiny měst. 

V souvislosti s testamentární problematikou se okrajově otázkou 

určení bydlišť kolínských testátorů, v rámci své diplomové práce 

zabýval Roman Kolek. Částečně zde byla zařazena i do kontextu 

sociálních vztahů a skutečností, a to vyměřením podílů testátorů 

žijících ve vnitřním městě a na předměstích, což dokládají i 

publikované grafy a tabulka. Autor se zmiňuje též o testátorech 

v podružském postavení. 7 

Z našich autorů se problematikou sociální topografie měst 

především pro období středověku nověji věnuje Martin NodI. 3 

Problematika sociotopografie je alespoň v hrubých rysech 

součástí dalších domácích prací různého zaměření, je v nich ovšem 

studována především po linii kvalitativně vyjádřených informací 

většinou postrádajících oporu v číselných údajích, vyjma analýz 

6 František HOFFMANN, České město ve středověku: život a dědictví, Praha 1992, s. 221-

222. 

7 Roman KOLEK, Kolínské testamenty a pozůstalostní inventáře z let 1542-1687, 

diplomová práce na FF UK, Praha 1998, s. 154-155 

3 Martin NODL, Polský koncept studia sociální topografie středověkého města, in: 

Mediaevalia archaeologica(1999), 2001, s. 305-311. Dále jsou zITÚněnému tématu 

věnovány pasáže v knize TÝŽ, Sociální svět středověkého města, Praha 2006. 
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historicko-demografických. Přesto jim všem vděčíme za základní 

sumu poznatků, jež má co činit s otázkou sociotopografie. 

Je zde vedena řeč v první řadě především o studiích historicko

demograficky zaměřených, dále může být nahlédnuto do prací 

stavebně-technického směru, podávajících obraz růstu a proměn 

městské urbanizace. Do třetice jde o některé z prací, jež se zabývají 

sociálně-hospodářskými dějinami jednotlivých měst. 

Konkrétně se v načrtnutých souvislostech jedná především o 

otázku přeplněnosti měst v 19. století v souvislosti s rozvíjející se 

průmyslovou výrobou a růstem dělnických čtvrtí, mající důsledky 

demografické i sociální. 

U některých lokalit raného novověku je tato záležitost také 

zmiňována ne náhodou v souvislosti s hospodářským vzestupem měst. 

Rozmach jihlavského soukenictví v 16. století následuje ohromný 

nárůst populace živící se textilní výrobou v tomto městě, především 

podružské vrstvy, o čemž hovoří napřfklad Eduard Maur v Dějinách 

obyvatelstva českých zemf. 4 

Anglický historik Justin Champion stojfcf v čele Department of 

History na Royal Holloway, University of London, se zabývá sociální 

topografiI' Londýna v souvislosti se zvýšenou mfrou mortality za 

velkých epidemií v období raného novověku. 5 

4 Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996, s. 98. 

5 V roce 1992 se v Anglii konalo symposium o epidemických nemocích v Londýně 

s podtitulem "Od černé smrti k choleře" (v originále ,,Epidemic Disease in London: from 

the Black Death to Cholera "). Při té příležitosti vznikla studie dotyčného autora pod 

názvem "Epidemics and the built environment in 1665", přístupná ve svém plném znění 

mimo jiné na webové adrese: http://www.history.ac.uk/cmhlepichamp.html. 

Témuž autorovi ostatně vděčíme za zveřejnění některých dalších příspěvků, které 

na konferenci zazněly a vyšly i tiskem, na webové adrese: 

http://medhist.ac.uklbrowse/meshID00813l.html. Zde viz též informace o 

symposiu. 

O působení zmiňovaného autora na Royal Holloway, University of London, viz 

webovou adresu: http://www.rhul.ac.uklHistory/About-Us/. 
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Určitou tradici má toto studium v Polsku. Historik Jacek 

Wiesiolowski vydal již roku 1982 práci, která se věnuje 

sociotopografii na základě zjištěných skutečností o Poznani v 15. 

století. 6 

Nezbytným předpokladem pro sociálně-topografickou analýzu 

města je jeho místopis, zpracovaný z pochopitelných důvodů k úzce 

vymezenému časovému rozmezí v dějinách města. 

Budiž alespoň krátce řečeno, že počátky kritického místopisného 

studia u nás spadají do druhé poloviny 19. století. Václav Vladivoj 

Tomek dal tehdy vzniknout pražskému místopisu, na což na počátku 

20. století dále navázal Josef Teige. 7 

Místopis města Brna byl publikován v průběhu 60. let 20. století 

Oldřichem Vičarem. 8 

Protože místopis není pro Jihlavu 16. století dosud k dispozici, 

byla mi neocenitelnou pomůckou nedávno vydaná práce Františka 

Hoffmanna Místopis Jihlavy v první polovině 15. století. 9 Místopis je 

pečlivě zpracován inspirativní metodou a podává přehršel informací 

jmenných i obsahových. Zjištěná suma údajů dovolila Hoffmannovu 

práci završit obrazem středověkého půdorysu města Jihlavy 

s vyznačenou lokalizací jednotlivých domů a četných podrobností. 

Vytvořený obraz půdorysu je díky relativní neměnnosti průběhu 

uličních čar od středověku do dnešních časů (a částečně též díky 

neměnnosti lokalizace domovních parcel či dokonce samotné 

6 Jacek WIESIOLOWSKI, Socjotopografia póinosredniowiecznego poznania, Warszawa 

1982. 

7 Václav Vladivoj TOMEK, Základy starého místopisu pražského, Praha 1855-1872; Josef 

TEIGE, Základy starého místopisu pražského, I-III, Praha 1910-1921. 

8 Oldřich VIČAR, Místopis Brna v polovici 14. století (Prostor uvnitř městských hrade), 

Brno v minulosti a dnes 7, 1965, s. 242-283; TÝŽ, Místopis Brna v polovici 14. století 

(Předměstí), Brno v minulosti a dnes 8, 1966, s. 226-273. 

9 František HOFFMANN, Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století, Jihlava 2004 

(dále jako František HOFFMANN, Místopis města Jihlavy). Zde viz další seznam literatury 

k tématu - tamtéž, s. X. 
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existenci některých stavebních objektů) základním východiskem 

všech dalších místopisných studií, vztahujících se k dějinám města 

Jihlavy. 

VII. 2. Podmínky, možnosti a limity sociotopografické analýzy na 

základě studia jihlavských testamentů 

Protože práce na místopise tak rozvinutého města, jakým byla 

v období raného novověku Jihlava, je mimořádně časově náročná, 

postoupila práce prozatím do fáze určení ulice či předměstí příslušející 

jako místo bydliště pro některé testátory. Bližší místní rozlišení bude 

předmětem dalšího studia. 

Pro místopisné určení domů v rámci ulic či předměstí patřících 

testátorum ve vybraném vzorku bylo pracováno s údaji celkem čtyř 

rejstříků městských sbírek. Chronologicky první rejstřík městské 

sbírky není možno přesněji datovat, než do rozmezí let 1576-1577 

(termín sv. Michala), další jsou dochovány k roku 1583 (termín sv. 

Michala), 1585 (termín sv. Michala), 1588 (termín sv. Jiří). 10 Nebyl 

vynechán jediný dochovaný v SOkA Jihlava, který by se vztahoval ke 

studovaném období. 

Vzhledem ke skutečnosti torzovitého dochování tohoto typu 

pramene pro jiná období lze konstatovat pokud ne přímo ideální, pak 

alespoň dostačující způsob časového rozložení a relativní množství 

10 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 49 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) [ 1576-1577] termín sv. Michala; i. Č. 50 

- Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1583 termín sv. Michala; i.č. 51 Rejstřík městské sbírky 

(lozuňky) 1585 termín sv. Michala; i. Č. 52 Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1588 termín 

sv. Jiří. Vzhledem k velmi torzovitému dochování foliace (příp. stránkování) tohoto 

materiálu a jeho celkovému stavu, není možno pramen citovat s rozlišením jednotlivých 

folií, příp. stran. 
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těchto pramenů v rámci studovaného časového horizontu. Přfhodné 

pro naše záměry se zdá být dochovánI' rejsth1ru městské sbfrky dva 

(přfp. jeden rok) před okamžikem sepsánf prvnfch testamentů vzorku 

roku 1578. Zmfněnf testátoři tak mohli být zachyceni rejstřfkem 

městské sbfrky již v letech 1576-1577. A podobně i poslednf testátoři 

ze vzorku, kšaftujfd roku 1590, mohli být zaznamenáni rejsthKem 

městské sbfrky dva roky před pořfzenfm poslednf vůle. 11 

Struktura rejsthKů městské sbfrky je následujfd. Majitelé domů 

uvnitř městských hradeb jsou rozděleni podle mfsta bydliště do čtyř 

čtvrtI'. Ta jsou v rejstřfdch městských sbfrek označena adjektivy 

vyjadřujfdmi pořadí těchto čtvrtí, ač jejich jména bezpečně již od 16. 

století' existovala. 12 

Dále následuje v rejstřfdch městských sbfrek soupis řemeslnfků 

podle jejich povolánI'. 13 

Třetf skupina obyvatel, jejichž odvody městských sbfrek jsou zde 

zaznamenané, jsou obyvatelé předměstf. Vfce než staletá kontinuita 

trvánf se váže ke třem z nich: Špitálské (" vor Spitlthor"), Matky božf 

(" vor Frawenthor") a U Koželuhů ("Lederthal"). 14 Podle Srázné 

II Tamtéž. A zároveň SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a 

rukopisy 1359-1850 (1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1544-1578; i. Č. 534 - Kniha 

testamentů 1578-1624. 

12 Na tuto skutečnost upozorňuje František Hoffmann. Město bylo na čtvrtě děleno tradičně, 

což je doloženo k období první poloviny 15. století. František HOFFMANN, Místopis 

města Jihlavy, s. XV. 

13 Zajímavý je nárůst počtu kloboučníků, kteří odváděli městskou sbírku v průběhu 80. let 

16. století. Z osmnácti zapsaných k roku 1576-1577 stoupl tento počet v roce 1588 až na 

dvacet devět. Nepochybně to souviselo se rozkvětem tohoto řemesla v Jihlavě na konci 16. 

století. SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-

1850 (1894), i. Č. 49 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) [ 1576-1577] termín sv. Michala; i. 

Č. 50 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1583 termín sv. Michala; i.č. 51 Rejstřík městské 

sbírky (lozuňky) 1585 termín sv. Michala; i. Č. 52 Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1588 

termín sv. Jiří. 

14 František HOFFMANN, Místopis města Jihlavy, s. XVII, l75an. Jméno Špitálského 

předměstí bylo v 15. století užíváno ještě ve své latinské podobě: "Ante portam 
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ulice ( "Stertzergasse" ) je pojmenováno i další bezprostřední okolí za 

hradbami města, jež lze v této době fakticky počítat za předměstí. Od 

14. století tvořila tato ulice osu předměstí, jež však bylo tehdy 

označováno podle umístění před městskou bránou jako Křížové 

("Ante portam s. Crucis "). 15 Tento název se však již ve 

studovaných rejstřících městské sbírky na konci 16. století neobjevuje. 

Podobně je další místo za hradbami města označeno v těchto 

rejstřících jako "Beym Steg" a " Grundt", tato pro zatím blíže neurčená 

místa lze de facto považovat za předměstí. 

Za přehledem poplatníků žijících na předměstí města následuje 

soupis mlýnů, z nichž je městská sbírka též odváděna. 16 

A konečně poslední část těchto rejstříků tvoří soupis poplatníků 

z městských vsí. 17 

Takovou podobu mají všechny zmíněné rejstříky, s výjimkou 

toho z roku 1583, který končí zároveň s posledním poplatníkem čtvrté 

čtvrtě vnitřního města. Ve všech případech přitom platí, že za každým 

jménem poplatníka následuje výše částky vybírané z jeho domu, u 

majetnějších z nich dále doplněná o stručný přehled dalších 

nemovitostí (polnosti, luka, stodoly, lesy, rybníky, ale také soukenické 

rámy či sladovny) a jejich dílů s uvedenou vybranou částkou. To nám 

dává orientační přehled v majetkové situaci jednoho každého 

poplatníka. 18 

Hospitalis", dle lokalizace před Špitálskou branou. Tamtéž, s. 175. Naopak některá 

předměstí doložená k 1. polovině 15. století již nejsou ve zmiňovaných rejstřících městské 

sbírky ze 16. století zmiňovány. Tamtéž, s. XVII, s. 177, 178, 180. 

15 Tamtéž, s. XVII, 176. 

16 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 49 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) [1576-1577] termín sv. Michala; i. Č. 50 

- Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1583 termín sv. Michala; i.č. 51 Rejstřík městské sbírky 

(lozuňky) 1585 termín sv. Michala; i. Č. 52 Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1588 termín 

sv. Jiří. 

17 Tamtéž. 

18 Tamtéž. 
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V této kapitole podávám přehled pěti testátorů, u nichž bylo 

bezproblémově lokalizováno místo bydliště v rámci ulice či předměstí 

(viz obrazové přílohy), a to na základě kombinace údajů z rejstříků 

městských sbírek a městské knihy radní. 19 Ač údaje zjištěné o těchto 

jedincích nemohou hovořit za ostatní osoby stejného či podobného 

sociálmno statutu, přesto přehled podává zajímavým způsobem obraz 

života jedinců různého sociálního postavení. 

Je očividné, že tento rozbor bude moci být v budoucnu proveden i u 

dalších testátorů, vyžaduje však velmi časově náročnou přípravu. 

Taková analýza má snahu se dobrat ještě určitějšího místního 

zařazení, fakticky shodného s konkrétním domem každého testátora 

bydlícího v Jihlavě, což předpokládá provedení místopisného rozboru. 

Studium bude uvažováno v souvislosti s objekty měšť anských domů 

s ohledem na umělecko-architektonické otázky a městský urbanismus, 

využívající dat závěrů provedených pasportizací, stavebně

historických a archeologických průzkumů. S tím limitem, že jsou 

autentická k době 16. století již jen sklepení a přízemí některých 

domů. A někde ani to ne. V jiných případech se však jedná o 

architektonicky skvostná díla. 20 Mezioborovou spoluprací tak vznikne 

značně celistvý obraz života jednotlivců i měšťanstva jako celku. 

Jihlava má v tomto směru co nabídnout, což dokázalo například 

nedávné znovuotevření rekonstruovaného objektu jihlavské radnice. 

Cestou hodnou následování se při té př11ežitosti vydal autor projektu 

rekonstrukce architekt Jaroslav Huňáček, když vydal knihu věnující se 

19 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 12 - Městská kniha XI radní 1584-1609. 

20 Mám zde na mysli například některé domy z období renesančního stavebního boomu v 

Jihlavě, jež se nověji označují jako domy s horním osvětlením vysokých síní. Milena 

HAUSEROV Á, Jihlavské renesanční domy s horním osvětlením vysokých síní, in: Jihlavská 

archivní ročenka, II-III, 2000-2001, s. 73-99. 
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historii objektu a průběhu rekonstrukce, která vznikla mImo jiné 

z valné části spoluprácí architekta a archeologa. 21 

VII. 3. Výsledky sociotopografické analýzy údajů zjištěných na 

základě studia jihlavských testamentů 

1. Abraham Paumgertl 

Abraham Paumgertl, představitel majetnějších měšť anských 

vrstev, se rozhodl učinit svoji poslední vůli v létě (12. srpna) 

morového roku 1583. Testament se nám dochoval bez datace vkladu 

do knihy testamentů. 22 

Své manželce Marthě kšaftuje ze všeho, co mu Bůh dal a 

zapůjčil: dům, dvůr, soukenický rám, průlom v hradbách ("Press" - či 

spíše soukenické zařízení), celé hospodářství, řemeslnické vybavení, 

všechno vybavení domácnosti, 14 sáhů lesa, vybavení stodoly, výnos 

ze zahrady. Má užívat vše, co jen má jméno, ničehož nevyjímaje, 

kromě zahrady jako takové (viz níže). Vlastnictví odkazovaných věcí 

jí nesmí nikdo zpochybnit. 

Dále odevzdává svému bratrovi Paulovi 20 kop grošů. Každému 

z Paulových dětí - Hans, Matheus, Marcus, Susana, Rosina, Margreta 

- po pěti kopách grošů. V případě, že jedno z nich zemře, připadne 

tento díl na ostatní sourozence. Abraham poděluje i děti svého 

druhého bratra Isaaca. Paulovi, Wolfovi a Ursule připadne každému 

též 5 kop grošů. Opět v případě úmrtí jednoho z nich, postupuje tento 

díl na ostatní sourozence. Ani děti třetího Abrahamova bratra Jacoba 

21 Jaroslav HUŇÁČEK, Jihlavská radnice, Jihlava 2006. 

22 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 64v-65r. 
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nepřišly zkrátka. Opět každé z nich - Susana i Ursula - dostávají 5 

kop grošů. Také u nich platí, že v případě smrti jedné z nich, připadá 

podíl na zbylé sourozence - v tomto případě sestru. 

Obdarování z rukou Abrahamových nekončí. Své nevlastní dceři 

Anně věnuje 50 kop grošů (!). Annině dětem - Matheus, Judith, 

Martha, Regina - odevzdává každému 50 kop grošů. Pokud jedno 

z nich zemře, částka přechází na zbylé sourozence. 

Všechny podíly má ročně vyplácet manželka Martha ze splátek, 

které půjdou z domu. 

Nakonec Abraham zmiňuje dva svědky kšaftu a dva poručníky. 

Rejstřík městské sbírky z roku 1583 zachytil vlastnictví domu 

Abrahamem ve čtvrté městské čtvrti. 23 Na stejném místě a ve stejném 

pořadí majitelů domů je uváděn i v rejstříku městské sbírky z let 1576-

1577 24, minimálně tedy zde žil se svojí rodinou sedm let. O bližším 

místním určení nás spravuje zápis městské knihy radní z roku 1586.25 

Tento dům ležící v Saské ulici ("Saxergasse") získá v budoucnu 

pozůstalá vdova po něm, Martha. Výhodné umístění domu Abrahama 

dokládá fakt, že Saská ulice ústí na jedné straně na horní část náměstí 

a na straně opačné je uzavřena Saskou věží. 26 čilý ruch spojený 

s obchodem, jako je tomu v ulicích s městskými bránami, bychom zde 

nejspíše nenašli, ovšem na druhé straně lze předpokládat poměrně 

stabilní podmínky pro žití, jak by tomu nasvědčovala opakující se 

stejná jména poplatníků po jedno desetiletí. Podle Františka 

Hoffmanna se nacházel v prostoru přechodu této ulice do ulice Za 

23 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894); i. č. 50 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1583 termín sv. Michala. 

24 Tamtéž, i. č. 49 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) [1576-1577] termín sv. Michala. 

25 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. č. 12 - Městská kniha XI radní 1584-1609, fol. 41 v. 

26 František HOFFMANN, Místopis města Jihlavy, s. 130. 
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Rychtářem ("Richtergasse") pivovar bezpečně doložený k 15. století, 

který zde fungoval až do poloviny 19. století. 27 

Odkaz výnosu ze zahrady manželce Marthě se stal mimo jiné 

předmětem sporu, který podnítil právě Paul Paumgertl, bratr 

Abrahama. Zápis o odporu kšaftu uchovává kniha testamentů, datován 

je k 8. říjnu 1583. 28 

Rám jako předmět odkazu manželce Marthě by nasvědčoval 

tomu, že Abraham byl soukeník, ovšem tato záležitost není zatím 

z jiných pramenů jasně doložena. Určitým vodítkem by mohla být 

zmínka o Paulovi Paumgertlovi, jenž je uveden v knize přísežných 

soukenického cechu jako jeden z přísežných k roku 1566, 1569 a 

1572. 29 Protože uvedené roky jsou od sledovaného období poměrně 

vzdáleny, nelze jasně potvrdit, že se jednalo o Paula, Abrahamova 

bratra zmíněného v testamentu, ale je to velmi pravděpodobné. 

V každém případě v rodině Paumgertlových hrálo soukenictví určitou 

roli. 

Odkaz nevlastní dceři a jejím dětem vybízí ke dvěma velmi 

pravděpodobným domněnkám. Jednak je jím druhé manželství 

Abrahama a dále Abrahamův relativně vysoký věk. Skutečnost, že 

neodkazuje vlastním dětem nás nabádá i přes zdánlivý paradox 

druhého manželství k pozornosti. Zajisté může jít o již vybyté děti, 

jimž by už nebylo vůbec nic odkazováno, ovšem štědrost čitelná 

z Abrahamova testamentu tomu nenasvědčuje. Přichází tak v úvahu 

možnost, že Abraham vlastní děti neměl, či byly již po smrti. Tomu by 

nasvědčovala i snaha směřovat velké částky do rodiny své nevlastní 

27 Tamtéž, s. 126. 

28 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 73v-74v. 

29 SOkA Jihlava, Cechy Jihlava, Cech soukenický, inv. Č. 22 Kniha cechovních přísežných, 

kronikářských záznamů a tovaryšů (tzv. II. soukenický rejstřík) (1556) 1564 - 1682 

(1741), fol. lOr, 13r, 16r. 
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dcery a podělit i široký okruh příbuzenstva v rámci dvou generací. 

Takový případ není v kontextu všech testamentů příliš častý. 

Z testamentu lze usuzovat, že manželka Martha bude 1 přes 

vdovský stav po případné smrti svého manžela "díky" pravděpodobné 

neexistenci vlastních Abrahamových dětí, materiálně velmi dobře 

zajištěna. 30 

2. Paul Paumgertl 

Sousedem Abrahama nebyl nikdo jiný, než jeho několikrát 

zmiňovaný bratr Paul. Díky velkému množství dochovaných 

jihlavských testamentů a jejich sdílnosti, máme k dispozici v hrubých 

rysech svědectví i o Paulově životě. 

Paul Paumgertl kšaftoval necelý rok po svém bratrovi, tedy 16. 

května 1584. Na rozdíl od Abrahama máme zachováno datum vkladu 

testamentu do městských knih, kterým je 30. říjen 1584. 31 

Paul odevzdává své "milé" ženě Regině její náležitý třetí díl. 

Regina od něj dále dostává zahradu, kterou má užívat, dokud bude 

živa. Po její smrti však má zahrada připadnout dětem rovným dílem: 

Susana, Rosina, Hans, Matl, Marusch a Gedrut. Dceři Susaně má 

připadnout 150 kop grošů zapsaných na domě Paulovy sestry Estry. 

Tato částka jí má být vyplácena po 20 kopách grošů. A vše ostatní 

dohromady kšaftuje Paul zbývajícím dětem rovným dílem, tedy 

Rosině, Hansovi, Matlovi, Marusch a Gedrut. V případě úmrtí 

jednoho z nich připadne tento podíl na sourozence. 

Na závěr testamentu Paul stanovuje vždy po dvou svědky a 

poručníky jeho pořízení. Jedním z poručníků je jeho zeť. 

30 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 64v-65r. 

31 Tamtéž, fol. lOOr-v. 
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Podle rejstříků městské sbírky odváděl Paul minimálně od roku 

1576-1577 do roku 1583 městskou sbírku 32 z domu, jenž stál v Saské 

ulici (" Saxergasse "), což je potvrzeno zápisem v městské knize radní 

k roku 1586 zároveň s převodem domu jeho bratra ?3 Žití vzájemně 

blízce příbuzných rodin, zvláště sourozenecky (bratři, méně sestry) 

spřízněných, v domech stojících v téže čtvrti, ulici či dokonce jako 

v tomto případě vedle sebe, je podle údajů rejstříků městské sbírky 

v tomto období velmi častým jevem. Jedná se o zajímavou skutečnost, 

která měla pravděpodobně co do činění s materiálním zabezpečením 

původních rodin (vlastnictví více nemovitostí lokalizovaných ve své 

blízkosti a využívaných k různým hospodářským účelům). Je zde 

přítomná i pravděpodobnost častějších kontaktů s příbuzenstvem. 

Na rozdíl od svého bratra Abrahama směřuje Paul dědické 

podíly pouze do rukou svých nejbližších. Toto zúžení okruhu 

podělených osob je v jeho případě nejspíše vyvoláno existencí 

výrazně početné dětské složky, která u Abrahama nebyla přítomná. 

Počet dětí zmíněných v Paulově vlastním testamentu a kš aftu 

bratra Abrahama je tentýž, ovšem jednotlivá jména dětí neJsou 

naprosto totožná. Přitom však lze předpokládat, vzhledem 

k sousedskému vztahu doplňujícímu příbuzenský poměr, důvěrné 

obeznámení se s jmény svých synovců a neteří, vylučující případný 

omyl v testamentu. Syn Matheus, uváděný v Abrahamově kšaftu, není 

u Paula zmíněn, naopak je zde do celkového počtu šesti dětí zahrnuta 

dcera Marusch. V úvahu tak přichází možné úmrtí a narození nového 

dítěte či méně pravděpodobné další neobdarování dítěte již vybytého. 

U ostatních jmen jde nejspíše o jejich proměňující se psanou podobu 

zachovávající však totožnost osob. 

32 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894); i. Č. 49 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) [1576-1577] termín sv. Michala; i. Č. 50 

- Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1583 termín sv. Michala. 

33 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 12 - Městská kniha XI radní 1584-1609, fol. 41 v. 
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Manželka Regina je podělena klasickým způsobem obvyklým 

v rámci jihlavské pozůstalostní praxe tohoto období: dostává třetinu 

jmění a "něco navíc", zvláště za existence menších dětí, v tomto 

případě zahradu. 

Protože Paul dále nespecifikuje povahu svého jmění, nemůžeme 

si o něm učinit jasnější představu. Ovšem z polohy domu a z odkazu 

zahrady a zápisu na domě jiném je jasné, že se jedná opět o lépe 

situovaného měšťana. Tomu by patrně nasvědčovalo Paulovo 

povolání, jak se lze domnívat z výše zmíněných údajů knihy 

soukenických přísežných, kde je zaznamenáno jméno Paul Paumgertl 

k letům 1566, 1569 a 1572 jako přísežný cechu, pokud se ovšem 

nejedná o shodu jmen např. v okruhu širší rodiny či předchozí 

generace. Rovněž již bylo vzpomenuto sporu, jenž vedl Paul proti 

testamentu jeho bratra Abrahama, mimo jiné šlo o určení vlastnictví 

zahrady v rámci širšího okruhu příbuzenstva. 34 

3. Ludwig Hadmair 

Hned v druhém domě v řadě od domu Paulova, bydlel Ludwig 

Hadmer. Svůj testament pořídil o dva roky později, než jak učinil jeho 

téměř soused Paul Paumgertl. 35 Máme dochovánu pouze dataci 

vzniku jeho testamentu: 12. září 1586. 

Ludwig kšaftuje ze všeho, co mu dal a propůjčil Bůh, své ženě 

Rosině její náležitý třetí díl. Přitom je výslovně uváděno, že se tak 

děje podle městského práva. Věno ("heuratgut") 70 kop grošů 

míšeňských je určeno každému z Ludwigových dosud svobodných 

dětí - Gregor, Tobiasch, Barbara a Anna. Vše ostatní, co zbývá, ať je 

34 viz poznámky 28 a 29 v této kapitole 

35 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 134r-v. 
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toho hodně či málo, kšaftuje svým dětem - Mathes, Benusch, Jacob, 

Gregor, Tobiasch, Regina, Mtilla, Ursula, Rosina, Barbara a konečně 

Anna. A toto vlastnictví jim nesmí nikdo zpochybnit. Dceři Mtille, 

která má Hanse Tschepana, dává svůj díl v lavici ve farním kostele 

(rozuměj kostele sv. Jakuba). 

Dále Ludwig stanovuje dva svědky testamentu a tři poručníky. 

Z poručníků jsou dva s ním spjatí příbuzenským poutem: vlastní syn 

Mathes Hadmar a zmíněný zeť Hans Tschepane. 

Rejstříky městské sbírky uchovávají jméno Ludwig Hadmair v 

letech 1576-1577, 1583, 1585. 36 Hadmaierův dům se nacházel v ulici 

Saské ("Saxergasse") vedle rohového domu souseda, což se nejméně 

devět let nezměnilo. Zároveň, jak již bylo řečeno, z druhé strany se 

tento dům nacházel jako druhý v pořadí od domu Paula Paumgertla. O 

bližším určení polohy domu jsme zpraveni záznamem městské knihy 

radní z roku 1586, v souvislosti s převodem sousedícího rohového 

domu. 37 

Z testamentu i místního určení polohy domu se dá usuzovat, že 

Ludwig Hadmair opět představoval jedince z vyšších vrstev 

jihlavského měšť anstva. Tomu odpovídá i vlastnictví části kostelní 

lavice, což je v jihlavských testamentech příznačné pro majetnější a 

elitní kruhy městské společnosti. 38 Rovněž placení městské sbírky 

z barvírny, jak uvádí rejstříky městských sbírek, opravňuje zařadit 

Ludwiga mezi lépe po stavené jedince fakticky včleněné do soukolí 

výnosných řemesel textilního zaměření, pokud jím nebylo přímo 

36 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 49 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) /1576-1577/ termín sv. Michala; i. Č. 50 

- Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1583 termín sv. Michala; i.č. 51 Rejstřík městské sbírky 

(lozuňky) 1585 termín sv. Michala. 

37 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 12 - Městská kniha XI radní 1584-1609, fol. 36v. 

38 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 134r-v. 
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barvičství. 39 Zmiňovaný syn Benusch si roku 1585 bere za manželku 

dceru soukeníka, což by také ukazovalo na kontakty Hadmaierovy 

rodiny v rámci okruhu podobně zaměřených řemesel. 40 Nakonec 

uveďme ještě jeden doklad vyššího postavení rodiny - Mathes 

Hadmair, Ludwigův syn, se ještě za života svého otce stal dvakrát 

městským rychtářem, po prvé v letech 1581-1582 a následovně 

v letech 1584-1585. 41 O totožnosti osoby nemůže být sporu. 

Z hlediska rodinné struktury upoutá na Ludwigově rodině 

výrazně početná dětská složka. Čtyři děti dosud svobodné doplňuje 

zbylých sedm dětí s vlastními rodinami. 42 Nabízí se zde ta možnost 

vysvětlení, zakládající se na Ludwigově majetnosti, která umožňuje 

zmínit a podělit i již vybyté děti. 

O okolnostech vztahujících se k rodinám již vybytých 

Ludwigových dětí nás prameny zpravují poměrně často, za což 

nejspíše zpětně vděčíme výsluní městské společnosti, na kterém se 

Hadmaierova rodina ocitla. Osudy jejích členů tak nemohly být 

prameny "opomenuty". Vyjma testamentárního odkazu části kostelní 

lavice do rodiny vlastní dcery Mtilly, ženy Hanse Tschepana, jde o 

zmiňovanou svatbu syna Benusche. 43 Mimoto se ze záznamu k roku 

39 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 49 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) /1576-1577/ termín sv. Michala; i. Č. 50 

- Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1583 termín sv. Michala; i.č. 51 Rejstřík městské sbírky 

(lozuňky) 1585 termín sv. Michala. 

40 SOkA Jihlava, Městská správa Jihlava do roku 1848, Zlomky starých registratur 1501-

1786, sign. lIB b 3 (stará sign. Sameš 1114). 

41 František HOFFMANN, Městská správa. Inventář, s. 98. 

42 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 134r-v. 

43 Tamtéž. A dále SOkA Jihlava, Městská správa Jihlava do roku 1848, Zlomky starých 

registratur 1501-1786, sign. lIB b 3 (stará sign. Sameš 1114). 
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1588 v městské knize radní dozvídáme o Davidu Tribauerovi, což je 

nevlastní syn Mathesa, Ludwigova syna. 44 

Roku 1592 kšaftovala po ovdovění kdysi Ludwigova žena 

Rosina. 45 Rozbor jejího testamentu však již není předmětem této 

práce, mimoto by se setřela hranice možné výpovědní hodnoty časově 

vymezeného vzorku testamentů. 

4. Caspar Diedkowsky 

Caspar Diedkowsky, jako jeden z mála testátorů česky znějícího 

jména, zhotovil svůj testament 11. listopadu 1587. Do knihy 

testamentů byl vložen 4. prosince téhož roku. 46 V intitulaci svého 

testamentu uvádí, že se živí řeznictvím. 

Ve kšaftu sděluje, že jeho pět dětí - Catharina, Dorothea, Hans, 

Anna a Salomena, žije v manželském svazku. Třem z nich -

Catharině, Dorothee, Hansovi - připisuje dohromady rovným dílem, 

co mu patří ("gerechtigkait") na domě, který od Caspara koupil Jacob 

Stina zu Mesentsch. Dceři Anně věnuje 20 kop grošů, které jí mají být 

ročně vypláceny po jedné kopě grošů z toho, co mu patří 

pravděpodobně též na výše zmíněném domě. Dcera Salomena od něj 

dostane 10 kop grošů. 

Manželce Salomeně kšaftuje její třetí díl, který jí patří z celého 

jeho jmění. Navíc jí dává 50 kop grošů, a to kvůli jejich nedospělým 

dětem, aby je k Boží bázni a všemu dobrému vychovala. 

Zbytek všeho jeho jmění, jaká má jen jména, ničehož 

nevyjímaje, kšaftuje svým pěti svobodným dětem - Ursula, Paul, 

44 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 12 - Městská kniha XI radní 1584-1609, fol. 91 v. 

45 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 195v-196r. 

46 Tamtéž, fol. 147v-148r. 
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Jacob, Catharina a Mathes - rovným dílem. V případě, že některé 

z nich zemře, díl připadne na ostatní svobodné Casparovy děti. 

Na závěr jmenuje dva svědky testamentárního zápisu a dva 

poručníky, kterým výslovně klade na srdce správné a věrné vyřízení 

testamentu s ohledem na pozůstalou manželku a nedospělé děti. 

K roku 1585, tedy dva roky před okamžikem sepsání svého 

testamentu, je Caspar v rejstříku městské sbírky zaznamenán coby 

držitel nemovitosti před bránou Matky boží (" vor Frawenthor"), zde 

v pořadí šestnáctý. 47 Lze předpokládat, že tou dobou žil na stejném 

místě již devět let, protože podle záznamů rejstřfku městské sbírky 

z let 1576-1577 je jeho dům situován tamtéž. 48 Navíc máme místnf 

určení bydliště jeho rodiny ověřeno záznamem z roku 1586 v městské 

knize radní, kde je lokalizován jeho dům na stejném místě 

v souvislosti s převodem nemovitosti sousedící. 49 

Vznik samotného předměstí Matky boží je podle Františka 

Hoffmanna staršího data - první výslovná zmfnka o počátku výstavby 

domů zde se váže k roku 1510. 50 V souvislosti s řeznickým 

povoláním Caspara je zajímavá informace o existenci jatek právě 

v prostoru, který se částečně překrývá s tímto předměstím. 51 Jak 

dokládá František Hoffmann, předměstí U jatek je bezpečně doloženo 

pro období první poloviny 15. století, avšak staré jatky na tomto místě 

zanikly až v 19. století. 52 Vyčlenění jatek nerozlučně spjatých s 

47 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894); i.č. 51 Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1585 termín sv. Michala. 

48 Tamtéž, i. Č. 49 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) /1576-1577/ termín sv. Michala. K 

rejstříku městské sbírky (lozuňky) z roku 1583 (i. č.50) se nedochovaly příslušné stránky 

dokládající mimo jiné jména poplatníků z předměstí. 

49 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 12 - Městská kniha XI radní 1584-1609, fol. 33v. 

50 František HOFFMANN, Místopis města Jihlavy, s. 178. 

51 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 147v-148r. 

52 František HOFFMANN, Místopis města Jihlavy, s. 178. 
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řeznickým řemeslem za hradby města Jihlavy do prostoru předměstí 

bylo určeno například statuty řemeslmKů z roku 1385. 53 Ze všech 

těchto důvodů se tedy nezdá jako samoúčelný ten fakt, že místo 

bydliště rodiny řeznického řemeslmlca je právě v této oblasti i 

v případě 16. století. 

Suma informací zjistitelná ze tří odlišných typů pramenů nám 

tedy podává obraz o životě řemeslníka žijícího se svou velmi početnou 

rodinou na předměstí. Lze předpokládat, že sám je již podruhé ženatý, 

jak by tomu nasvědčovala okolnost stejného pojmenování obou dcer 

jménem Catharina, z nichž jedna je již vdaná, druhá nedospělá 

svobodná. Ač je pravděpodobné, že v domácnosti s ním nežije všech 

deset dětí, nic to nemění na faktu početné rodiny, protože zbylé děti 

Caspar již v minulosti vychoval a nyní založily své vlastní rodiny. 

Všechny své nejbližší podělil poměrně spravedlivým dílem, ale na 

srdci mu leží především osud dětí nedospělých, který dává do rukou 

jeho ženy. Právě Salomena, sama v nelehké pozici ženy-vdovy po 

řemeslníku žijícím na předměstí, bude muset s finančním přilepšením 

navrch jejího třetího dílu dále vychovávat zbylé děti, navíc podle přání 

manžela k bázni Boží a všemu dobrému. 53 

5. Peter Fischer 

Na stejném předměstí bydlel v 80. letech 16. století i Peter 

Fischer, který kašftoval o dva roky později než Caspar. Poslední 

pořízení učinil 12. června 1589 a jeho testament byl následně 15. 

srpna téhož roku vložen do městské knihy. 54 V intitulaci testamentu 

53 Tamtéž. 

54 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 171r-v. 
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se představuje jako spoluměšť an a kloboučník před bránou Matky 

Boží ("Mitburger und Huetter vor dem Frauen thor"). Po odkazu své 

ubohé duše do božích rukou se zmiňuje o přání pohřbít své mrtvé tělo 

("meinen todten Corper") podle křesťanského zvyku do země. 

Své ženě Mille odkazuje všechno domácí vybavení, dále cínové 

nádobí, všechno ložní prádlo, kotlíky na pálenku ("Brandtwein "). To 

vše jí má zůstat a navrch ženě dává ještě 30 kop grošů, které jí mají 

patřit z nemovitosti vedle Valtana Schmidta. Dále kšaftuje své dceři 

Anně 7 kop grošů taktéž z domu výše zmíněného a tento podíl má být 

dceři předán ještě před odevzdáním odkazu Peterově ženě. 6 kop 

grošů má přijít podle Peterova přání nevlastní dceři Judith. Své vnučce 

Anně ("zue Prespurg ") odevzdává stříbrný pás. Zeti, manželovi své 

nevlastní dceři, věnuje celé pracovní náčiní, které patří k řemeslu, 

vyjma kotlíků na barvení. 

Vše,co zbývá, kšaftuje rovným dílem (!) své ženě, synovI 

Paulovi a dceři Anně. Nikdo jim nemá ve vlastnictví odkázaného 

jmění bránit. Ale zároveň stanovuje, že pokud by se někdo z dědiců 

nespokojil se svým podílem a činil by odpor, nemá mu být dáno vůbec 

nic. Městskou radu žádá o bdění nad testamentem a vkládá jej do 

jejích rukou. 

Dále ustanovuje k testamentu dva svědky a dva poručníky, 

z nichž jeden je výše zmíněný majitel nemovitosti Valtan Schmidt, na 

které má Peter svůj podíl. 

Jako v pořadí padesátý majitel nemovitosti na předměstí Matky 

boží je Peter Fischer uveden v rejstříku městské sbírky z roku 1585.55 

Podobně jako výše zmíněný Caspar Diedkowsky žije na tomto místě 

ve stejném domě nejméně od roku 1576 (příp. 1577), což nám 

55 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894); i.č. 51 Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1585 termín sv. Michala. 
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potvrzuje rejstřfk městské sbírky z těchto roků. 56 Dále máme k roku 

1585 zmínku v městské knize radní v souvislosti s převodem jiné 

nemovitosti, potvrzující místo jeho bydliště na předměstí před bránou 

Matky boží. 57 

O předměstí Matky boží bylo řečeno již výše, navíc z hlediska 

lokalizace svého domu se sám Fischer v testamentu tituluje jako 

"spoluměšťan". Pokud jde o zmíněné povolání, je třeba říci, že vedle 

soukenictví a sladovnictví bylo kloboučnictví jedním z nejvíce 

prosperujících řemesel rozvíjejících se v Jihlavě právě v 16. století, 

jejichž výrobky byly určeny na export. V této souvislosti může místo 

bydliště Fischerovy rodiny až za hradbami města, poněkud mást. 

Oproti rodině Caspara Diedkowského se zde setkáváme 

s nepoměrně menším okruhem nejbližších rodinných příbuzných. Ve 

srovnání s testamentem Caspara je u Petera jasněji prokazatelný 

doklad o již druhém manželství, ve kterém žije. 58 Je jím odkaz 

nevlastní dceři Judith, které je kromě 6 kop grošů odkazováno z celku 

nepoměrně méně než pozůstalé ženě a dvěma vlastním dětem, mezi 

které má přijít zbytek všeho majetku. Na Judithiinu rodinu však Peter 

nezapomíná úplně a manželovi Judithy odevzdává řemeslnické 

~V' ~ 59 
naCllll. 

56 Tamtéž, i. Č. 49 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) /1576-1577/ termín sv. Michala. 

Opět poznamenávám, že k rejstříku městské sbírky (lozuňky) z roku 1583 (i. č.50) se 

nedochovaly příslušné stránky dokládající mimo jiné jména poplatm'ků z předměstí. 

57 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 12 - Městská kniha XI radní 1584-1609, fol. 16r. 

58 Ještě přímějším dokladem Peterova druhého manželství se zdá být informace ze zápisu 

městské knihy radní z roku 1587. V souvislosti s převodem určitého podílu na nemovitosti 

je zde zmíněna Peterova zemřelá žena Sibilla. Nezdá se, že by relativně krátký časový úsek 

před případným dalším sňatkem byl v podmínkách raného novověku a v případě mužů

vdovců výjimkou. SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a 

rukopisy 1359-1850 (1894), i. Č. 12 - Městská kniha XI radní 1584-1609, fol. 61r. 

59 SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 171r-v. 
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Odkaz vnučce, pokud jí není myšlena dcera Judith, a skutečnost 

druhého manželství by ukazovalo na Peterův relativně vyšší věk 

v okamžiku sepsání testamentu. Zároveň s tím na první pohled 

kontrastuje malý počet vlastních dětí, jimž je kšaftováno, ovšem 

pokud pomineme možnost, že by Peter již vůbec nic nevěnoval 

případným vybytým dětem, pokud by existovaly. Na tomto místě by 

nás neměla mást obecně rozšířená představa o velkém počtu dětí v 

rodinách, jež je automaticky spjata s obrazem dob dávno minulých. 

Jak vidíme, rodinná situace se v případě Caspara a Petera dosti liší, je 

pravděpodobně zvýrazněna různými podmínkami života, 

nedostatečnou stravou a hygienou způsobující častou smrt 

K úpravě majetkových poměrů mezi pozůstalou ženou a dětmi je 

třeba říci, že je u Petera nestandardní. Třetí díl připadající ženě Mille 

není zmíněn a podíl určený pouze jí je vyměřen volným způsobem 

(obecně základní vybavení domácnosti a navíc 30 kop grošů 

zapsaných na domě). Fakt, že počet nejbližších dědiců je tvořen 

číslovkou tři, pravděpodobně "dovolil" Peterovi určit, že zbytek 

dědictví se má rozdělit mezi ně rovným dílem, tj. ženě třetinu. 

Domnívám se, že se ale nejedná o klasický případ "vdovské třetiny", 

protože je kšaftována pouze ze sumy zbývajícího majetku, což je 

v kontextu vzorku všech testamentů výjimka. 60 

60 Tamtéž. 
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ZÁVĚR 

Studie dokázala, že jihlavské testamenty díky své obsažnosti a 

charakteru dochování v dlouhých časových řadách, jsou vynikajícím 

pramenem pro poznání života jednotlivců i celého města v raném 

novověku. Těžko bychom hledali jiné typy pramenů pro toto období v 

Jihlavě, vyjma svatebních smluv, které "nesou" tolik informací o 

rodinném životě jedinců a dalších aspektech jejich každodenního 

života. 

Analýza rodinných struktur podle znění testamentů doložila 

mimo jiné převahu mužských testamentů. Možné důvody té 

skutečnosti, že testamenty žen tvořily pouhých 28% z celého vzorku 

testamentů, byly podány na základě sondy. Zjišťovala, nakolik 

testátoři ve svých kš aftech uváděli charakter nabytého majetku. Bylo 

prokázáno, že v naprosté většině se takové zmínky nacházely 

v testamentech svobodných osob, především žen. Takové testátorky 

konstatovaly, že kšaftují z dědičného majetku získaného od otce, příp. 

matky. Bylo tak názorně ukázáno, v jaké fázi svého životního cyklu 

měly ženy nejvíce příležitostí kšaftovat. Bylo jím vdovské postavení, 

kdy majetek žen-vdov již nabyl větších rozměrů, a to odkazem jmění 

po smrti jejich manželů. Podíl testamentů psaných ženami ve 

vdovském postavení tak mohl dosáhnout plných 61 % z celkového 

množství kšaftů pořízených ženami v Jihlavě ve sledovaném období. 

Analýza dat vytěžených z jihlavských testamentů z pohledu 

historické demografie přinesla některé poznatky především 

kvalitativního rozměru. Velmi zajímavých výsledků bylo dosaženo 

rozborem jihlavských testamentů v souvislosti s morovou epidemií 

roku 1583. Období morových nákaz bylo časem zvýšené mortality 

často katastrofálních rozměrů s demografickými důsledky pro budoucí 

populace. Z této příčiny se domnívám, že nárůst počtu testamentů 

dosahující právě v takových dobách svého maxima za celé sledované 

122 



období, není pouze projevem přetrvávající atmosféry strachu a 

ohroženÍ. Ostatně, faktické úmrtí většiny takových testátorů ještě 

během morového roku, máme v Jihlavě doloženo údaji ostatních 

testamentů, zápisů sporů či městských knih radních. 

Na tomto předpokladě byl zjišťován násobek počtu testamentů 

v morovém roce 1583 v Jihlavě (2,5) oproti běžnému ročnímu 

průměru testamentů zde. Výsledek byl porovnán a dán do souvislosti 

se závěry historické demografie o povaze kvantitativních dat 

dokládajících demografické krize či sezónní výkyvy mortality. Dále 

bylo prokázáno největší množství uzavíraných testamentů v morovém 

roce 1583 k měsíci září. Teplá období v roce, léto a podzim, jako doby 

nejčastějšího propuknutí černé nemoci, dokládají také závěry 

historicko-demografických studií a prací z dějin lékařství, ale též 

konkrétní výsledky autorů zabývajících se problematikou 

pozůstalostní praxe. Podzim roku 1583 jako období úderu morové 

nákazy velkých rozměrů ve městě Jihlavě odpovídá údajům také 

dalších pramene o jihlavské minulosti, Leupoldovy kroniky. 

Dynamika měnícího se množství uzavíraných testamentů podle 

pohlaví testátorů během celého sledovaného období ukázala možné 

souvislosti s vpádem morové epidemie do ulic města Jihlavy. Tento 

závěr byl komparován s poznatky některých zahraničních autorů o 

přežívání morové epidemie v poloendemickém stavu v konkrétním 

městě ještě několik let po výbuchu epidemie. 

Na základě porovnání počtu kš aftů podle rodinných stavů 

testátorů byl vysledován obrovský nárůst testamentů především u 

mladých svobodných lidí, hlavně žen. Zvýšenou mortalitu mladých 

osob, především ženského pohlaví, potvrzují i závěry historicko

demografické literatury, jež pro poznatky o demografickém chování 

obyvatelstva za epidemií využívá pramenů čistě hromadné povahy. 

Druhá oblast zájmu v rámci historické demografie byla nahlížena 

z hlediska sledování početnosti rodin a míry dětské složky v rodinách. 
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Pro jihlavské testamenty byl doložen relativně nízký počet vlastních 

dětí, jimž testátoři kšaftovali. Zároveň byl tento problém sledován 

v souvislosti s rozlišením rodinných stavů testátorů. 

Třetím hlediskem, ze kterého byl posuzován soubor jihlavských 

testamentů, byla sociotopografie. Dosud nebylo možno stanovit 

jednoznačné závěry k této otázce z důvodu časově náročného 

zpracování místopisu Jihlavy pro studované období. Následně by to 

znamenalo pojmout do takové analýzy v ideálním případě všechny 

kšaftující, což bude předmětem mého dalšího výzkumu. 

Výsledky analýzy v této práci však podaly přehled o rodinné a 

sociální situaci pěti testátorů, zároveň s určením místa jejich bydliště 

v rámci ulice či předměstí. Je samozřejmé, že kšafty těchto testátorů 

nemohou hovořit za skupinu obyvatel podobného sociálního 

postavení, materiálního zabezpečení či žijících v rámci stejné ulice, 

čtvrtě či předměstí. A ani tuto ambici nemají. Přesto jsou ukázkou 

možného přístupu ke zpracování pramenů pozůstalostní povahy, kdy 

jsou fakta zjištěná z testamentů uvedena do sociotopografických 

souvislostí. 

Téměř ideální pro podobně zaměřené studium by se v budoucnu 

zdála být skutečnost existence skvostů především renesanční 

měšť anské architektury v Jihlavě v závislosti na dochování písemných 

materiálů pro sociotopograficky zaměřené studium stavebního rázu 

města. Široké pole působnosti by se zde otevřelo především za 

spolupráce s dalšími obory - technickými a uměleckými. 
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SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH 

1. Gotické vyobrazení sv. Kryštofa symbolizujícího přání tzv. dobré 

smrti v prostoru nově rekonstruované jihlavské radnice - ochranné 

domovní znamení (informace uvedena v publikaci: Jaroslav 

HUŇÁČEK, Jihlavská radnice, Jihlava 2006, s. 124-125) 

2. Citát pocházející z renesanční přestavby radnice (v tzv. gotické 

síni), nabádající k ochraně chudých a sirotků. 

3. Detail zadní desky studované knihy testamentů s vyobrazením 

znaku města Jihlavy (SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 

1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 (1894), i. Č. 534 - Kniha 

testamentů 1578-1624) 

4a - 4d. Detaily vybraných postav v renesančním oděvu na deskách 

studované knihy testamentů (viz výše citaci) 

5. Testament Salomeny, vdovy po Frantzovi Lidlovi - originál 

předloženého testamentu v aktové podobě (SOkA Jihlava, Archiv 

města Jihlava do roku 1848, Zlomky starých registratur 1501-1786, 

sign. lIB b 4 - Dědické věci 1527-1725) 

6. Testament téže Salomeny, vdovy po Frantzovi Lidlovi - zápis 

v knize testamentů - umožněna komparace (SOkA Jihlava, Archiv 

města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 

(1894), i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624, fol. 21v) 

7. Detail plánu města Jihlavy a okolí z roku 1647 (otištěno dle 

publikace: František HOFFMANN, Místopis města Jihlavy v první 

polovině 15. století, Jihlava 2004, s. 427) 
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OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 

Obr. č. 1: Gotické vyobrazení sv. Kryštofa symbolizujícího přání 
tzv. dobré smrti v prostoru nově rekonstruované jihlavské radnice 
- ochranné domovní znamení 
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Obr. č. 2: Citát pocházející z renesanční přestavby radnice (v tzv. 
gotické síni), nabádající k ochraně chudých a sirotků. Testátoři 
studovaného období si obsah citátu "brali k srdci", jak je vidět 
z četných testamentárních odkazů špitálu, chudým a sirotkům. 
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Obr. č. 3: Detail zadní desky studované knihy testamentů 
s vyobrazením znaku města Jihlavy (SOkA Jihlava, Archiv města 
Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a rukopisy 1359-1850 (1894), 
i. č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624) 

Obr. 4a - 4d: Detaily vybraných postav v renesančním oděvu na 
deskách studované knihy testamentů (viz výše citaci pramene) 
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Obr. č. 5: Testament Salomeny, vdovy po Frantzovi Lidlovi -
originál předloženého testamentu v aktové podobě (citaci 
pramene viz v seznamu obrazových příloh) 
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Obr. č. 6: Testament téže Salomeny, vdovy po Frantzovi Lidlovi
zápis v knize testamentů - umožněna komparace (citaci pramene 
viz v seznamu obrazových příloh) 
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Obr. č. 7: Detail plánu města Jihlavy a okolí z roku 1647. 
Pro základní orientaci vyznačena bydliště v rámci ulice 
či předměstí u pěti vybraných testátorů z 80. let 16. století. 
Vysvětlivky: 

CD Abraham Paumgertl 
@ Paul Paumgertl 
<ID Ludwig Hadmair 
® Caspar Diedkowsky 
® Peter Fischer 
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SEZNAM PRAMENŮ, LITERATURY A JINÝCH 

INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

Seznam pramenů 

SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Úřední knihy a 

rukopisy 1359-1850 (1894), 

i .č. 11 - Městská kniha X radní 1556-1584 

i. Č. 12 - Městská kniha XI radní 1584-1609 

i. Č. 49 - RejstříK městské sbírky (lozuňky) /1576-1577/ 

i. Č. 50 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1583 

i. Č. 51 - Rejsth1<: městské sbírky (lozuňky) 1585 

i. Č. 52 - Rejstřík městské sbírky (lozuňky) 1588 

i. Č. 533 - Kniha testamentů 1544-1578 

i. Č. 534 - Kniha testamentů 1578-1624 

SOkA Jihlava, Archiv města Jihlava do roku 1848, Zlomky starých 

registratur 1501-1786, 

sign. lIB b 3 - Různé smlouvy 1528-1680 

sign. lIB b 4 - Dědické věci 1527-1725 

SOkA Jihlava, Cechy Jihlava, Cech soukenický, 

inv. Č. - 22 Kniha cechovních přísežných, kronikářských 

záznamů a tovaryšů (tzv. II. soukenický rejsth1<:) (1556) 1564 -

1682 (1741) 

Archivní pomůcky: 

František HOFFMANN, Cechy Jihlava. Inventář, Jihlava 1970. 

František HOFFMANN, Městská správa Jihlava do roku 1848, 

Zlomky starých registratur 1501-1786. Prozatímní inventární seznam, 

Jihlava 1959. 
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František HOFFMANN - Karel KŘESADLO, Městská správa Jihlava 
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