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1. ABSTRAKT / ABSTRACT

Tématem dizertační práce je rekonstrukce organizační struktury a personálního 
obsazení většího zemského soudu v Čechách v letech 1541–1620. Práce je rozdělena do dvou 
částí výzkumu. V první části je soud zkoumán z pohledu dějin správy a dějin práva. Cílem je 
rekonstrukce organizační struktury soudu jako samostatné instituce v organizaci zemské 
správy předbělohorských Čech. V dílčích kapitolách je samostatně řešena problematika 
zařazení soudu do rámce šlechtických soudů předbělohorských Čech, problematika místa, 
času a průběhu soudního zasedání, problematika složení a zasedacího pořádku soudu a 
problematika obsazování a uvolňování soudcovských míst. Tato část práce vychází 
z normativních pramenů, z pramenů centrálních úřadů a z pramenů osobní povahy 
přísedících. Ve druhé části je soud zkoumán jako sbor jednotlivých přísedících – soudců. 
Cílem je zjistit a identifikovat všechny osoby, které v soudu zasedaly z titulu funkce 
přísedícího soudu (nejvyšší zemský úředník; přísedící bez nejvyššího zemského úřadu). Každý 
přísedící je představen biogramem. Biogramy jsou sestaveny podle jednotné šablony. Jádrem 
biogramu je především sledování přísedícího v dále strukturovaných oddílech: rodina, kariéra 
a majetek. Východiskem pro sestavení biogramů je jednotná, přesně definovaná pramenná 
základna. Hlavním pramenem jsou úřední knihy soudu (desky zemské) a do nich zapisované 
prezence přísedících. 

The topic of the dissertation is a reconstruction of organisation structure and 
personnel overview of the Superior Land Court in Bohemia between 1541–1620. The thesis 
is divided into two parts of the research. In the first part, the court is examined from 
perspective of administration history and history of justice. The aim is to reconstruct the 
structure of courts as an independent institution within the organisation of the provincial 
administration in Bohemia prior to the Battle of White Mountain. Position of court within 
the structure of noble courts before 1620, as well as the subject of location, time frame and 
the process of judicial hearing, the topic of casting and seating arrangements or subject of 
the occupation and release of judicial posts is being dealt with in its sub-chapters. This part is 
based on normative sources of the central authorities and sources of assessor’s personal 
nature. Judges – as a group of individual assessors within the court are examined in the 
other part. The aim is to find and identify all personnel appointed for the function within the 
Court associate justice (the Chief Clerk; Juror without the Superior Land Court). Each juror is 
presented in structured biography. The biographies are drawn according to a template. The 
core of biography is mainly to monitor assessor in further structured sections: family, career, 
and wealth. The starting point for the compilation of biography is a single, well-defined 
resource base. The official books of the Court (“Land tables”) as well as the register of 
attendees listed in them are used as the main source.



2. ÚVOD

Výzkum většího zemského soudu v předbělohorských Čechách stojí v současné době 
na okraji zájmu badatelské veřejnosti. Současný stav bádání o větším zemském soudu 
naplňuje dostatečně potřeby oborů dějin práva a dějin správy. Pro potřeby jiných oborů 
nebyl zemský soud v podstatě zkoumán. Současné badatelské trendy nemají potřebu jeho 
dalšího problematizování.

Mým dlouhodobým badatelským zájmem je výzkum problematiky personálního 
obsazení a obsazování soudních a správních institucí v předbělohorském období. Větší 
zemský soud, který z tohoto úhlu pohledu nebyl dosud dostatečně zkoumán, se při volbě 
tématu dizertační práce projevil jako vhodný předmět výzkumu a jako vhodné pokračování 
mých předchozích badatelských počinů.

Větší zemský soud patřil v předbělohorském období k nejvýznamnějším soudním 
institucím Českého království. Zúžení tématu na problematiku personálního obsazení bylo 
vedeno jednak absencí podobně zaměřeného výzkumu, jednak významem jednotlivců 
zasedajících v soudu, kteří tvořili vrchol hierarchie předbělohorské šlechtické společnosti. 

Soudci (přísedícími) většího zemského soudu byli nejvyšší zemští úředníci a přísedící 
bez nejvyššího zemského úřadu. Zatímco některým nejvyšším zemským úředníkům byla 
v odborné literatuře věnována určitá pozornost (Rožmberkové, Pernštejnové, Lobkovicové), 
je skupina přísedících bez nejvyššího zemského úřadu v podstatě dosud anonymní. Pokud si 
uvědomíme, že soudci byli nejdůležitějšími zástupci šlechtické společnosti, že byli členy 
nejdůležitější soudní instituce království, že jako sbor tvořili užší královskou radu a v osobách 
nejvyšších zemských úředníků tvořili současně zemskou vládu, je volba tématu dizertační 
práce opodstatněná.

  Z hlediska času je téma práce vymezeno roky 1541–1620. Dolní časovou hranici 
vymezilo dochování primárního pramene ke zjištění obsazení většího zemského soudu, totiž 
prezence přísedících zapisované do desek zemských. Desky zemské v červnu 1541 při požáru 
Malé Strany a Pražského hradu shořely a prezence přísedících jsou dochovány v nepřerušené 
řadě až od roku 1542, kdy do obnovených desek zemských byla zapsána první prezence. 
Horní časovou hranici vymezilo poslední zasedání zemského soudu (prezence) před bitvou na 
Bílé hoře, která znamenala konec stavovské státu a radikální proměnu ve složení šlechtické 
společnosti a také v personálním složení zemského soudu.

Dizertační práce je rozdělena na dvě části. V první části je větší zemský soud zkoumán 
jako samostatná instituce v rámci soudní a zemské správy. Pozornost je zaměřena především 
na otázky spojené s jeho organizační strukturou. Ve druhé části je rekonstruováno personální 
obsazení soudu v letech 1541–1620.



3. CÍL PRÁCE A METODOLOGIE

Cílem dizertační práce je rekonstrukce personálního obsazení většího zemského 
soudu v letech 1541–1620. Identifikovaní přísedící soudu jsou prezentováni formou jednotně 
strukturovaných biogramů. 

Metodika zpracování

Na základě široce pojatého pramenného výzkumu jsou identifikováni jednotlivci, kteří 
ve větším zemském soudu v uvedeném období zasedali jako soudci. Větší zemský soud byl ve 
sledovaném období složen ze dvou skupin přísedících. První skupinu tvořili nejvyšší zemští 
úředníci. Ti v zemském soudu zasedali z titulu držení nejvyššího zemského úřadu. Druhou 
skupinu tvořili přísedící (soudci) bez nejvyššího zemského úřadu. Ti v zemském soudu 
zasedali z titulu jmenování panovníkem, složením služební (instalační) přísahy a instalováním 
do soudcovských lavic.

Personálnímu obsazení nebyla dosud v odborné literatuře věnována pozornost. 
V případě nejvyšších zemských úředníků lze vycházet alespoň částečně z existujícího 
základního přehledu z pera Františka Palackého. Předpokládá se, že průzkum pramenů 
stávající přehled v mnohých místech doplní a opraví. Přísedící bez nejvyššího zemského 
úřadu dosavadní odborná literatura nereflektovala. V případě této skupiny zasedající na 
větším zemském soudu bylo nutno provést základní výzkum relevantních písemných 
pramenů.

Pro rekonstrukci personálního obsazení většího zemského soudu ve sledovaném 
období byly excerpovány písemné prameny z činnosti dvou původců. Prvním původcem je 
česká královská (dvorská) kancelář, jejíž písemnosti zaznamenávají proces obsazování 
nejvyšších zemských úřadů a míst přísedících většího zemského soudu bez nejvyššího 
zemského úřadu. Druhým původcem je větší zemský soud (potažmo úřad desek zemských), 
jehož úřední knihy zaznamenávají účast soudců většího zemského soudu na jednotlivých 
zasedáních soudu ve formě prezencí.

Tyto archivní prameny jsou hlavním a nejdůležitějším pramenem ke zjištění jmen 
přísedících většího zemského soudu. Ne ve všech případech se pro každého jednotlivého 
soudce dochovaly jednotlivé typy excerpovaných pramenů vypovídajících o mechanismu 
obsazování soudcovských míst komplexně. Lze ale předpokládat, že se díky jejich kombinaci 
a doplněním o sekundární archivní prameny podařilo zaznamenat všechny jednotlivce, kteří 
v uvedeném období byli členy tribunálu většího zemského soudu.

Interpretaci pramenů usnadňuje ta skutečnost, že byl proces obsazování nejvyšších 
zemských úřadů a zemského soudu po celé sledované období stabilní a že také že evidence 
přísedících má po celé sledované období stabilní jednotnou formu. Díky těmto ustáleným 
postupům a formám lze identifikovat sebemenší odchylku a správně ji vyhodnotit.

Široce pojatý výzkum archivních pramenů byl umožněn také tím, že jejich podstatná 
část je koncentrována v příslušných fondech a sbírkách uložených v 1. oddělení Národního 
archivu v Praze.

1. Prameny z činnosti české královské (dvorské) kanceláře
Podle zvykového práva a později zemského zřízení náležela kompetence obsazovat 

nejvyšší zemské úřady a zemský soud panovníkovi. Písemnou agendu spojenou s tímto 



procesem zajišťovala jeho jménem jeho kancelář – česká královská (dvorská) kancelář. Z její 
činnosti pocházejí čtyři základní prameny:
- Expedované originály listů věřících, jmenovacích listů a d., ukládané příjemci do domácích 
archivů
- Královská registra, vedená při české expedici
- Rejstříky ke královským registrům, vedené při české expedici
- Koncepty jmenovacích listů, ukládané do registratury a následně archivu královské 
kanceláře

2. Prameny z činnosti zemského soudu
Při každém zasednutí většího zemského soudu byli přítomní soudci zaevidováni ve 

formě prezence. Zapisování prezencí bylo dávným zvykem. Ve sledovaném období 
předepisovalo zapisování prezencí zemské zřízení. Prezence byly zapisovány do řady desek 
zemských větších trhových.

Prezence byla seznamem (soupisem) všech soudců (nejvyšších úředníků a přísedících 
soudu bez nejvyššího zemského úřadu) přítomných v den zahájení většího zemského soudu. 
Zemské zřízení připouštělo, aby se do prezence zapsali také ti soudci, kteří se zahájení 
soudního zasedání nezúčastnili, ale na zasedání soudu se dostavili až druhý nebo třetí den. 
V ostatních případech, tj. pokud se soudce dostavil k soudu až čtvrtý den a následující dny až 
do ukončení soudního zasedání, nebo se soudního zasedání neúčastnil vůbec, neměl být do 
prezence zapisován.

Prezence mají mnohem větší vypovídací hodnotu než jen zaznamenání přísedících 
zemského soudu. Jsou jedním z mála evidenčních pramenů, které zachycují hierarchické 
uspořádání nejpřednějších představitelů zemské politické správy království. 

3. Biogramy
Pro každého jednotlivce, identifikovaného jako nejvyšší úředník nebo přísedící bez 

nejvyššího úřadu, byl vypracován biogram, který má za cíl zachytit jeho rodinné zázemí, vývoj 
kariéry a vývoj majetkové držby. Biogramy vycházejí ze šablony vzorového biogramu s jasně 
definovanou strukturou a pramennou základnou. Šablona biogramu je jednotná pro biogram 
každého jednotlivého soudce. Tím je u biogramů zajištěna informační rovnováha. K zajištění 
kvality vypovídací hodnoty biogramů bylo stanoveno, že východiskem informací budou 
výhradně prameny centrálních původců a odborná literatura zpřístupňující relevantní 
archivní prameny. 

Každý jednotlivý biogram je očíslován a biogramy jsou řazeny v chronologickém 
pořadí podle vstupu jednotlivých soudců do zemského soudu.

Šablona vzorového biogramu:

Pořadové číslo
Jméno, příjmení, predikát (datum narození; datum úmrtí)
Stavovská příslušnost (panský stav; rytířský stav) – Krajská příslušnost (Odvozuje se od 
příslušnosti majetku do jednoho ze 14 krajů v Čechách. Na prvním místě je uveden vždy kraj, 
za který byl šlechtic do zemského soudu teoreticky jmenován/instalován. Následuje výčet 
dalších krajů popř. zemí (Morava, Německo, Rakousko, Slezsko), ve kterých měl šlechtic 
majetek) – Konfesijní příslušnost (katolík; nekatolík; katolík/nekatolík v případě, že nelze 
jednoznačně určit)



I. RODINA
A: Otec a jeho rodiče
B: Matka a její rodiče
C: Sourozenci
D: Manželka a její rodiče
E: Děti

II. KARIÉRA
A: Úřady v rámci dvorů panovníků, arciknížat a arcikněžen: dvořan bez úřadu (dvořan na 
1/2/3/4 a více koních); dvořan u tabule (stolník, jídlonoš, kraječ a číšník); dvořan u stříbrného 
nádobí (místokomorník nad stříbrem; nejvyšší komorník nad stříbrem); dvořan v komoře 
(komorník); štáb dvora (nejvyšší štolba; nejvyšší komorník; nejvyšší maršálek; nejvyšší 
hofmistr); členství v poradním kolegiu (tajný rada; rada říšské dvorské rady; rada dvorské 
komory; rada dvorské válečné rady)
B: Úřady v rámci českého královského dvora: maršálek českého královského dvora; hofmistr 
českého královského dvora; nejvyšší a dědičný stolník a kuchmistr; nejvyšší a dědičný kraječ; 
nejvyšší a dědičný číšník
C: Účast na zemském nebo generálním sněmu: relátor; posel (komisař) panovníka ke sněmu. 
Úřad (funkce, komise) volený na zemském nebo generálním sněmu: nejvyšší berník
D: Úřady českého krále na krajské úrovni správy: krajský hejtman; hejtman Starého Města 
pražského; hejtman Nového Města pražského; hejtman Menšího Města pražského.
E: Úřady českého krále na ostatních úrovních správy: prezident nebo rada české komory; 
prezident nebo rada apelačního soudu; královský prokurátor; hejtman Pražského hradu; 
vrchní hejtman komorních panství; hejtman komorního panství. Úřady české královny:
podkomoří královny. Úřady ve vedlejších zemích České koruny: nejvyšší úředníci na Moravě; 
hejtman německých lén; zemský fojt Horní Lužice; zemský fojt Dolní Lužice; hejtman ve 
Slezských knížectvích. Přísedící ostatních soudních institucí: menší zemský soud (purkrabí 
Pražského hradu, místokomorník, místosudí, místopísař, úředník královny při deskách 
zemských, úředník podkomořího při deskách zemských, písař menších desek zemských); 
soud nejvyššího purkrabství pražského; soud purkrabství hradeckého kraje; soud hejtmanství 
německých lén. Úřady podřízené české komoře: nejvyšší mincmistr; nejvyšší lovčí. 
Nezařazené úřady: nejvyšší mistr komory; nejvyšší mistr českého převorství johanitů; 
stavovský direktor
F: Dvorský a komorní soud: přísedící
G: Zemský soud: přísedící 
H: Nejvyšší zemské úřady panského stavu: purkrabí karlštejnský; nejvyšší sudí dvorský;
nejvyšší kancléř; nejvyšší sudí; nejvyšší komorník; nejvyšší maršálek; nejvyšší hofmistr; 
nejvyšší purkrabí pražský). Nejvyšší zemské úřady rytířského stavu: purkrabí Hradeckého 
kraje; purkrabí karlštejnský; podkomoří; nejvyšší písař

III. MAJETEK
A: Majetek zděděný (po otci; po matce; po příbuzných; po jiných)
B: Majetek koupený nebo postoupený v určitém dluhu
C: Majetek směněný
D: Majetek prodaný nebo postoupený v určitém dluhu
E: Listy mocné na kšaftování; kšafty; pořízení o majetku a dědicích 



4. ZÁVĚR

Třetí kapitola (VĚTŠÍ ZEMSKÝ SOUD V RÁMCI ŠLECHTICKÝCH SOUDŮ 
PŘEDBĚLOHORSKÝCH ČECH) se zabývá stručným představením šlechtických soudů, v jejichž 
hierarchii zastával větší zemský soud první místo. U jednotlivých šlechtických soudů (větší 
zemský soud, dvorský soud, komorní soud, menší zemský soud a soud nejvyššího purkrabství 
pražského) je sledováno pět tematických bodů určujících jejich organizační strukturu, a to 
v jednotně strukturovaném formátu, umožňujícím vzájemné porovnání. V prvním bodu jsou
zjišťovány kompetence soudu vyplývající ze zvykového práva nebo definované normami 
(zemské zřízení; sněmovní usnesení). Ve druhém bodu je zjišťováno místo působení 
(zasedání) soudu, je podán přehled o frekvenci soudního zasedání, o termínech jeho zahájení 
a o době jeho trvání. Podkladem pro tato zjištění byly soudobé normy (zemské zřízení; 
sněmovní usnesení) a zvykové právo. Ve třetím bodu je zjišťována struktura složení soudního 
tribunálu (předseda, přísedící). Východiskem je konfrontace norem (zemské zřízení) 
s prezencemi přísedících zapisovanými do úředních knih jednotlivých soudů. Ve čtvrtém 
bodu je řešena problematika obsazování soudů. Bylo zjištěno, že na procesu obsazování 
většího zemského, dvorského a komorního soudu se podíleli jak panovník, tak stávající 
přísedící. Mechanismus obsazování těchto tří soudů byl ve své podstatě založen na stejném 
principu. V procesu obsazování menšího zemského soudu měli rozhodující slovo nejvyšší 
zemští úředníci a v procesu obsazování soudu nejvyššího purkrabství pražského měl 
rozhodující slovo nejvyšší purkrabí pražský. Východiskem pro tato zjištění byla konfrontace 
norem (zemské zřízení) s písemnostmi vzniklými z činnosti české královské (dvorské)
kanceláře. V posledním pátém bodu jsou ve stručnosti charakterizovány kanceláře 
jednotlivých soudů, jejich úřední personál, úřední knihy a produkované písemnosti. Na závěr 
této kapitoly je vypracován (ve formě tabulky) chronologický přehled zasedání všech
šlechtických soudů během jednoho kalendářního roku včetně uvedení data jejich zahájení a 
délky trvání soudního zasedání.

Ve čtvrté kapitole (ZASEDÁNÍ) je zkoumána problematika zasedání většího zemského 
soudu z několika úhlů pohledu, rozdělených do čtyř samostatných podkapitol.

První podkapitola (Místo zasedání) zkoumá problematiku zasedání soudu z hlediska 
místa. Podkladem byla odborná literatura umělecko-historického zaměření, v menší míře 
prameny z činnosti centrálních úřadů. Ve sledovaném období byla místem konání zasedání 
zemského soudu tzv. soudní světnice v severovýchodním křídle Starého královského paláce 
na Pražském hradě. Starý královský palác byl skutečným centrem politického života Českého 
království. Byl tvořen Vladislavským sálem a k němu připojenými čtyřmi křídly, trakty a 
kostelem (kaplí) Všech svatých. Vladislavský sál byl veřejným prostorem a místem setkávání 
nejrůznějších vrstev obyvatel. Fungoval především jako uzlový bod mezi jednotlivými křídly a 
trakty, ve kterých ve sledovaném období buďto úřadovaly centrální správní a soudní 
instituce království, anebo sloužily pro obytné účely panovníka, jeho rodiny a jeho dvora. 
V přízemí západního křídla zasedal dvorský a komorní soud a byly zde kanceláře obou soudů. 
Patra křídla sloužila k ubytovacím účelům panovníka a jeho rodiny. Jižní (Ludvíkovo) křídlo 
sestávalo z několika pater. Zasedala v něm říšská dvorská rada (v době panování Rudolfa II.), 
byly v něm ubytovací a stravovací prostory panovníka a jeho rodiny, byly zde úřadovny české 
královské (dvorské) kanceláře a úřadovny české komory. Druhé jižní křídlo (dnes 
nedochované) sloužilo úřadu desek zemských jako místnost k přijímání svědků. 
K východnímu průčelí sálu byla ve druhé polovině 16. století přistavěna prodloužená loď 



kostela (kaple) Všech svatých, který sloužil před zahájením soudního zasedání ke skládání 
rozhodovacích přísah. Severovýchodní křídlo skládající se ze dvou traktů bylo podrobeno 
hlubšímu zkoumání. Ve starším traktu (Stará sněmovna) zasedal větší zemský soud a 
probíhala v něm jednání zemských a generálních sněmů. Mladší trakt (Nové desky zemské) 
sloužil úřadu desek zemských jako úřední místnost, jako registratura a jako depozitář. 
Jezdecké schody, nacházející se mezi oběma trakty, plnily úlohu hlavní komunikační spojnice 
mezi Starým královským palácem a náměstím svatého Jiří.  

Ve druhé podkapitole (Frekvence a termíny zasednutí; termíny zahájení (menšího a 
většího) zemského soudu v letech 1543–1620; délka trvání soudního zasedání) je ve třech 
bodech zkoumána problematika soudního zasedání z hlediska času. Podkladem byly 
především soudobé normy (zemské zřízení; sněmovní usnesení). V prvním bodu (frekvence a 
termíny zasednutí soudu) je zjištěno, že se frekvence a termíny zasednutí soudu řídily až do 
poloviny 16. století zvykovým právem. Teprve sněmovní usnesení z roku 1543 frekvenci a 
termíny stabilizovalo a normativně podchytilo. Sněmovní usnesení potvrdilo zemské zřízení 
z roku 1549 a frekvence a termíny zůstaly v platnosti až do zrušení soudu v roce 1783. Ve 
druhém bodu (termíny zahájení soudu) jsou zkoumány okolnosti zahájení a zasednutí soudu. 
Bylo zjištěno, že větší a menší zemský soud měly rozdílné termíny zasednutí, ale pouze jeden 
termín zahájení, totiž při zahájení menšího zemského soudu. Ve třetím bodu (délka trvání 
soudního zasedání) je zkoumán vývoj délky soudního zasedání. Soudobé normy (zemské 
zřízení, sněmovní usnesení) stanovily délku zasedání většího zemského soudu na 14 dní. 
Protože zemský sněm v roce 1543 zrušil svatobarborský termín zasedání, byla na jedné 
straně snížena roční frekvence soudních zasedání ze čtyř termínů na tři, na druhé straně ale 
byly ke každému zasedání přidány čtyři dny, určené pro vyřizování záležitostí vdov a sirotků. 
Nově bylo v rámci tohoto bodu zjištěno, že od roku 1596 povoloval pravidelně zemský sněm 
žádost panovníka, aby byly ke stávajícím osmnácti dnům soudního zasedání přidány dva dny, 
určené pro souzení nevyřízených sporů a „obeslání z partid a nepořádných půjček“. 

Ve třetí podkapitole (Struktura soudního zasedání) je rekonstruována struktura soudního 
zasedání. Východiskem je konfrontace soudobých norem (zemské zřízení; sněmovní 
usnesení) s prameny osobní povahy účastníků soudního zasedání (deníky; korespondence). 
Byla zjištěna specifika prvního dne soudního zasedání, ve kterém bylo nutno vykonat některé 
úkony spojené s procesním řízením před zemským soudem, a který se výrazně odlišoval od 
následujících zasedacích dnů. Každé zasedání zemského soudu se skládalo ze zasedání 
menšího zemského soudu a na něj bezprostředně navazujícího zasedání většího zemského 
soudu. V ideálním případě probíhalo každé soudní zasedání následovně. Ve stanovený 
termín a čas se v soudní světnici shromáždili přísedící menšího zemského soudu. Byla 
provedena poslední fáze přípravného řízení, tj. vyhlašování půhonů (žalob) určených 
k souzení před menším zemským soudem. Teprve po vyhlášení všech půhonů mohl být 
zemský soud zahájen. Menší a větší zemský soud byly zahajovány společně tak, že zemský 
řečník přečetl slavnostní zahajovací formuli. Po zahájení soudu menší zemský soud zasednul 
a přistoupilo se k přelíčení prvního sporu. Soud soudil po dobu vyměřenou zemským 
zřízením. Následující den po ukončení zasedání menšího zemského soudu se sešli v soudní 
světnici přísedící většího zemského soudu. Nejdříve byli do soudních lavic instalováni noví 
soudci (zemští úředníci a přísedící). Následovalo vyhlašování půhonů určených k souzení 
před větším zemským soudem a skládání rozhodovacích přísah v kostele (kapli) Všech 
svatých. Následně soudci zasedli do svých lavic a začali soudit první spor. Větší zemský soud 
nebyl zvláště zahajován, protože se tak stalo při zahájení zasedání menšího zemského soudu. 
Při začátku souzení prvního sporu zapsal místopísař do desek zemských trhových prezenci 



přísedících. Ještě týž den a následující dny vyměřené zemským zřízením byly projednávány 
jednotlivé spory. Poslední den soudního zasedání se lišil tím, že byl vyhrazen vynášení 
kontumačních rozsudků. Po vynesení všech kontumačních rozsudků bylo zasedání zemského 
soudu ukončeno. 

Čtvrtá podkapitola (zrušení soudního zasedání) se soustředí na zkoumání okolností rušení 
soudních zasedání. Tato problematika nebyla dosud historiografií řešena. Podkladem jsou
prameny vzešlé z činnosti zemského soudu (úřadu desek zemských) a české královské 
(dvorské) kanceláře. „Řádné“ zrušení soudního zasedání připouštělo zemské zřízení ze dvou 
důvodů – z důvodu morové nákazy a z důvodu válečného ohrožení. Bylo zjištěno, že morová 
nákaza byla příčinou ke zrušení soudního zasedání v patnácti případech, válečné ohrožení 
bylo příčinou jeho zrušení ve čtrnácti případech. Vedle těchto „řádných“ důvodů byly ale 
nově zjištěny také čtyři „mimořádné“ důvody, které vedly ke zrušení soudního zasedání. 
Prvním „mimořádným“ důvodem byla kolize termínu zasedání zemského soudu s termínem 
jednání zemského nebo generálního sněmu (zjištěno v sedmnácti případech). Druhým 
důvodem byla nepřítomnost tří nebo dvou úředníků větších desek zemských při vyhlašování 
půhonů (zjištěno ve čtyřech případech). Třetím důvodem byla přítomnost méně než deseti 
soudců, nutných podle zemského zřízení k vynášení rozsudku (zjištěno ve třech případech). 
Posledním důvodem byl požár Pražského hradu, který v roce 1541 znemožnil zasedání soudu 
v bezprostředním termínu po požáru.

Pátá kapitola (SLOŽENÍ SOUDNÍHO TRIBUNÁLU A ZASEDACÍ POŘÁDEK) se zaměřuje na 
zkoumání složení soudního tribunálu a na zasedací pořádek. Složení soudního tribunálu 
stanovoval majestát krále Vladislava II. z roku 1487. Zasedací pořádek upravovalo zemské 
zřízení. Znění majestátu bylo převzato v celé šíři do Vladislavského zřízení zemského z roku 
1500 a do jeho následujících redakcí. Majestát stanovil, aby v zemském soudu zasedali z 
práva tři zemští úředníci a vedle nich 12 pánů a 8 vladyků. Dosavadní odborná literatura 
považovala absenci informace o nejvyšším písaři za chybu majestátu a jeho osobu kladla 
mezi zemské soudce. Ve skutečnosti je chybějící zmínka o nejvyšším písaři logická. Nejvyšší 
písař se sice měl účastnit zasedání soudu z funkce svého úřadu, v průběhu soudního zasedání 
měl ale specifickou úlohu (jeho doménou byly desky zemské) a specifické místo mimo soudní 
lavice (katedra nejvyššího písaře). Jako takový nebyl nejvyšší písař zemským soudcem.

Ustanovení majestátu o obsazení soudu je konfrontováno s normami (zemské zřízení) a 
s prezencemi přísedících. Srovnáním je zjištěno, že ve sledovaném období na místa určená 
majestátem pro přísedící bez nejvyššího zemského úřadu byli pravidelně dosazováni nejvyšší 
zemští úředníci a členové privilegovaných skupin. Takové dosazování se stalo nepsaným 
pravidlem, zvykovým právem. V rámci panského stavu bylo pro přísedící bez nejvyššího 
zemského úřadu vyčleněno 12 míst. Ve sledovaném období obsazovali pravidelně dvě z nich 
členové dvou privilegovaných skupin (kníže Hendrich z Plavna; rožmberský vladař) a čtyři 
z nich nejvyšší zemští úředníci (nejvyšší hofmistr, nejvyšší kancléř, nejvyšší sudí dvorský a 
purkrabí karlštejnský). Nejvyšší zemský maršálek nezasedal v zemském soudu ani v jednom 
případě, proto není do tohoto přehledu započítán. V rámci rytířského stavu bylo pro přísedící 
bez nejvyššího zemského úřadu vyčleněno osm míst. Tři z nich obsazovali pravidelně nejvyšší 
zemští úředníci (podkomoří, purkrabí karlštejnský a purkrabí hradeckého kraje). 

Šestá kapitola (OBSAZOVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ) zkoumá dosud historiografií opomíjenou
problematiku obsazování a uvolňování zemského soudu. Východiskem jsou normativní 
prameny (zemská zřízení; sněmovní usnesení), úřední prameny (písemnosti královské 



kanceláře) a prameny osobní povahy jednotlivých soudců (deníky, korespondence). Sbor 
přísedících zemského soudu se skládal ze dvou skupin soudců (zemští úředníci; přísedící bez 
nejvyššího zemského úřadu). Na obsazování zemských úřadů a míst přísedících bez 
nejvyššího zemského úřadu se podíleli jak panovník tak přísedící zemského soudu (zemští 
úředníci a zemští soudci; tzv. užší královská rada). Důležitým zjištěním je, že způsob 
obsazování nejvyšších zemských úřadů se lišil od způsobu obsazování míst soudců bez 
nejvyššího zemského úřadu. Proces obsazování obou těchto skupin zemských soudců je
proto rekonstruován odděleně.

Obsazování nejvyšších zemských úřadů probíhalo v sedmi následujících zjištěných fázích. 
O uprázdnění zemského úřadu informoval panovníka nejčastěji nejvyšší sudí, který z moci 
svého úřadu dohlížel na řádné obsazení zemského soudu. Tím inicioval znovuobsazení 
prázdného zemského úřadu. (Fáze iniciativa). Na základě oznámení vydal panovník příkaz 
zemským úředníkům a zemským soudcům, aby hlasovali o obsazení zemského úřadu. 
Hlasování probíhalo písemnou formou pomocí hlasovacího lístku. Ústní hlasování není 
prameny doloženo. (Fáze hlasování). Na základě shromážděných hlasovacích lístků ode všech 
oprávněných hlasujících byl vypracován žebříček kandidátů, který byl spolu s hlasovacími 
lístky postoupen panovníkovi. Na základě předloženého žebříčku panovník vybral (zvolil) 
jednoho kandidáta na obsazení jednoho prázdného úřadu. (Fáze volení). Panovník jmenoval 
komisi, která jeho jménem zahájila s kandidátem jednání o přijetí úřadu. (Fáze jednání). 
V případě, že kandidát úřad přijal, byl komisí vyhlášen úředníkem. (Fáze vyhlášení). Po 
vyhlášení kandidát složil předepsanou služební přísahu. (Fáze skládání přísahy). V poslední 
fázi byl do úřadu instalován, tj. převzal úřední agendu a byl představen podřízeným. (Fáze 
instalování). 

Obsazování soudcovských míst probíhalo v sedmi následujících zjištěných fázích. O 
uprázdnění místa v zemském soudu informoval panovníka nejvyšší sudí, čímž inicioval jeho 
znovuobsazení. (Fáze iniciativa). Buďto sám z vlastní iniciativy, anebo na základě vyzvání 
panovníkem navrhoval nejvyšší sudí po konzultaci se všemi soudci vhodného kandidáta na 
obsazení prázdného soudcovského místa. Jméno navrženého kandidáta popř. kandidátů 
poslal nejvyšší sudí panovníkovi k posouzení. (Fáze navržení). Panovník na základě návrhu 
vybral (zvolil) jednoho kandidáta na obsazení jednoho prázdného soudcovského místa. (Fáze 
volení). V královské kanceláři byl vybranému kandidátovi vyhotoven jmenovací list. (Fáze 
jmenování). Specifikem obsazování soudcovského místa bylo, že s kandidátem nebylo 
jednáno o přijetí nebo nepřijetí soudcovského místa. Kandidát se o svém jmenování 
dozvěděl až ze jmenovacího listu a místo v zemském soudu musel přijmout. Podle dispozice 
jmenovacího listu se kandidát dostavil k nejbližšímu příštímu zasedání zemského soudu a 
ohlásil se nejvyššímu hofmistrovi. Ten mu zprostředkoval panovníkovu vůli a jmenování 
kandidáta oznámil přítomným soudcům. (Fáze vyhlášení). Bezprostředně po vyhlášení složil 
kandidát služební přísahu. (Fáze složení přísahy). Po složení přísahy mu nejvyšší hofmistr 
vykázal místo v soudních lavicích a tím ho do zemského soudu instaloval. (Fáze instalování).

Ustanovení zemským úředníkem a jmenování zemským soudcem bylo doživotní. 
Uvolňování z obou míst bylo možné pouze dvěma způsoby. Prvním způsobem byla rezignace 
a následné propuštění panovníkem. Druhým způsobem byla smrt úředníka nebo soudce.

Výsledky druhé části výzkumu zaměřené na rekonstrukci personálního obsazení většího 
zemského soudu je možno shrnout v následujících bodech.

V první fázi bylo nutno identifikovat všechny jednotlivce, kteří v soudu zasedali buďto 
jako nejvyšší zemští úředníci anebo jako přísedící soudu bez nejvyššího zemského úřadu. 



Identifikace je založena na rozsáhlé excerpci písemností dvou hlavních původců. Jako první 
původce vystupuje česká královská (dvorská) kancelář, která produkovala písemnosti 
zaznamenávající proces obsazování zemských úřadů a míst přísedících zemského soudu. Jako 
druhý původce vystupuje větší zemský soud (potažmo úřad desek zemských), jehož úřední 
knihy zaznamenávaly účast soudců na soudním zasedání ve formě prezencí. Po excerpci 
písemností zmíněných původců byly tyto vzájemně porovnány a konfrontovány s jinými 
prameny komparativního charakteru. Na základě takto pojatého výzkumu se lze oprávněně 
domnívat, že byli podchyceni všichni jednotlivci, kteří ve sledovaném období prošli některou 
z fází obsazování zemských úřadů nebo obsazování míst v zemském soudu.

V úvodu dizertační práce bylo stanoveno, že zjištění jednotlivci budou představeni ve 
formě biogramu. Proto byla ve druhé fázi výzkumu vytvořena šablona vzorového biogramu.

Biogram se skládá ze záhlaví a z hlavní části. V záhlaví je uvedeno jméno, příjmení, 
predikát a základní životopisná data (datum narození a datum úmrtí). Součástí záhlaví jsou 
také informace o stavovské, krajské a konfesijní příslušnosti. Hlavní část biogramu je
rozdělena do tří oddílů: rodina, kariéra a majetek. V prvním oddílu – rodina – je zjišťováno: 
jméno a základní životopisná data otce jednotlivce a jeho rodičů; jméno a základní 
životopisná data matky a jejích rodičů; jména sourozenců; jména a základní životopisná data 
manželky a jejích rodičů; jména dětí. Pokud byl některý z uvedených rodinných příslušníků 
členem zemského soudu, je na tuto skutečnost upozorňováno zvláště formou odkazu na číslo 
příslušného biogramu. Ve druhém oddílu – kariéra – je zjišťována veřejná činnost jednotlivce 
v osmi bodech: zastoupení jednotlivce v úřadech na dvorech panovníků, arciknížat a 
arcikněžen; zastoupení v úřadech v rámci českého královského dvora; účast na sněmovních 
jednáních; zastoupení v úřadech českého krále na krajské úrovni správy; zastoupení 
v úřadech českého krále na ostatních úrovních správy; zastoupení ve dvorském a komorním 
soudu; zastoupení v zemském soudu; zastoupení v nejvyšších zemských úřadech. Údaje jsou
zpřístupněny formou uvedení názvu úřadu doplněného o časové vymezení doby, po kterou 
jednotlivec daný úřad zastával. Ve třetím oddílu – majetek – je zjišťován vývoj majetkové 
základny jednotlivce ve čtyřech bodech: majetek zděděný po otci, matce, popř. jiných 
osobách; majetek nabytý koupí nebo postoupením v určitém dluhu; majetek směněný; 
majetek prodaný nebo postoupený v určitém dluhu. Pátý bod eviduje, zda jednotlivec 
zanechal pro případ smrti kšaft nebo pořízení o svém majetku a rodině.

Ve třetí (poslední) fázi výzkumu byl podle šablony vzorového biogramu vypracován 
samostatný biogram pro každého zjištěného jednotlivce. Biogramy jsou seřazeny podle data 
předpokládané instalace jednotlivce do zemského úřadu a podle data předpokládané 
instalace jednotlivce do zemského soudu a očíslovány. Úředníci a soudci zemského soudu 
jsou rozděleni do dvou samostatných skupin. V první skupině jsou úředníci a přísedící soudu 
v období let 1541–1619, ve druhé skupině jsou úředníci a přísedící soudu v období let 1619–
1620. Biogramy doplňuje jmenný rejstřík úředníků a přísedících zaznamenávající současně 
jejich účast na jednotlivých soudních zasedáních. Biogramy doplňuje také chronologický 
přehled vstupu úředníků a přísedících do zemského soudu formou tabulek rozdělený na 
dobu vlády jednotlivých panovníků.

Kompletní přehled nejvyšších zemských úředníků a přísedících většího zemského soudu 
bez nejvyššího zemského úřadu zachycuje nejvýznamnější představitele veřejného života 
Českého království v letech 1541–1620. Jejich zpřístupnění ve formě biogramů je určeno pro 
další, zejména statistické zpracování.



Sumární přehled stavovské příslušnosti přísedících zemského soudu

1541–1619 1619–1620

Stavovská 
příslušnost

Počet % Počet %

Páni 83 58,04 16 61,54

Rytíři 59 41,96 10 38,46

Celkem 142 100 26 100

Sumární přehled vstupu přísedících do zemského soudu

1541–1619 1619–1620

Páni Rytíři Páni Rytíři

Počet % Počet % Počet % Počet %

PZS 48 55,42 39 61,67 9 56,25 6 60

PZS > NZÚ 24 28,92 7 16,67 0 0 0 0

NZÚ 14 15,66 16 21,67 7 43,75 4 40

Celkem 86 100 59 100 16 100 10 100

V prvním období 1541–1619 zasedalo v zemském soudu 83 pánů. (Tři páni jsou 
evidováni ve dvou kategoriích, protože byli do zemského soudu dosazeni opakovně po 
předchozím odvolání. Jmenovitě se jedná o Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (je 
evidován v kategorii PZS a v kategorii NZÚ), o Václava Haugvice z Biskupic (je evidován 2x 
v kategorii PZS) a o Petra Voka z Rožmberka (je evidován 2x v kategorii PZS)). Přímo na místo 
přísedícího bez nejvyššího zemského úřadu bylo jmenováno 48 pánů. Na místo přísedícího 
bez nejvyššího zemského úřadu, který byl později ustanoven nejvyšším zemským úředníkem, 
bylo jmenováno 24 pánů. Přímo na místo nejvyššího zemského úředníka bylo dosazeno 14 
pánů.

V prvním období 1541–1619 zasedalo v zemském soudu 59 rytířů. (Tři rytíři jsou 
evidováni ve dvou kategoriích, protože byli do zemského soudu dosazeni opakovaně po 
předchozím odvolání. Jmenovitě se jedná o Oldřicha Dubanského z Duban (je evidován 
v kategorii PZS a v kategorii NZÚ). Stejné evidování se týká Buriana Trčky z Lípy a Michala 
Španovského z Lisova). Přímo na místo přísedícího bez nejvyššího zemského úřadu bylo 
jmenováno 39 rytířů. Na místo přísedícího bez nejvyššího zemského úřadu, který byl později 
ustanoven nejvyšším zemským úředníkem, bylo jmenováno 7 rytířů. Přímo na místo 
nejvyššího zemského úředníka bylo dosazeno 16 rytířů.

Ve druhém období 1619–1620 zasedalo v zemském soudu 16 pánů. Přímo na místo 
přísedícího bez nejvyššího zemského úřadu bylo jmenováno 9 pánů. Na místo přísedícího bez 
nejvyššího zemského úřadu, který byl později ustanoven nejvyšším zemským úředníkem, 
nebyl jmenován žádný pán. Přímo na místo nejvyššího zemského úředníka bylo dosazeno 7 
pánů.

Ve druhém období 1619–1620 zasedalo v zemském soudu 10 rytířů. Přímo na místo 
přísedícího bez nejvyššího zemského úřadu bylo jmenováno 6 rytířů. Na místo přísedícího 
bez nejvyššího zemského úřadu, který byl později ustanoven nejvyšším zemským úředníkem, 
nebyl jmenován žádný rytíř. Přímo na místo nejvyššího zemského úředníka byli dosazeni 4 
rytíři.



5. SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY

Prameny nevydané

Archiv Národního muzea v Praze (ANM)
Sbírka D
inv. č. 245, karton 3

Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien (HHStA)
Obersthofmeisteramt. Sonderreihe
Chronologisches Hofstaatsverzeichnis. Schachtel 181–184

Národní archiv v Praze (NA)
Apelační soud (AS)
inv. č. 68 (Manuál apelačního soudu), 1576–1645

Česká dvorská kancelář (ČDK) – IV. oddělení. Vnitřní záležitosti státu a obyvatelstva
inv. č. 853, sign. IV G 11, karton 686, 1579–1756 

České oddělení dvorské komory (ČDKM) – I. oddělení. Chronologicky řazené spisy
karton 1–305, 1472–1620

České oddělení dvorské komory (ČDKM) – IV. oddělení. („česká panství“)
sign. IV/P (sv. 1 – Praha–hrad 1548–1560), karton 191

Desky dvorské (DD)
č. kn. 43 (Kvatern bílej nálezův s[oudův] dvorských královských v Království českým […]), 1535–1617 
č. kn. 44 (Manuál zasednutí do soudu dvorského od léta 1586 až do léta 1650), 1586–1651 (1835)

Desky Hejtmanství německých lén (DNL)
inv. č. 2, č. kn. 61 (Seznamy lenníků při nastoupení hejtmanů německých lén […]), 1577–1602
inv. č. 3, č. kn. 62 (Lenní kniha hejtmana německých lén Adama Slavaty (registra jeho listů)), 1594–1602
inv. č. 4, č. kn. 63 (Lenní kniha hejtmana německých lén Hertvíka Žejdlice ze Schönfeldu), 1602
inv. č. 5, č. kn. 64 (Lenní kniha hejtmana německých lén Štěpána Jiřího ze Šternberka), 1603–1616

Desky zemské (DZ), Desky zemské větší (DZV)
č. kn. 1 (Kvatern trhový černý od léta 1541 do 1542), 1541–1542
č. kn. 4 (Kvatern trhový běžný červený od léta 1542–43), 1542–1543
č. kn. 5 (Kvatern trhový červený léta 1543), 1543–1544
č. kn. 7 (Kvatern trhový černý od léta 1544 až do léta 1546), 1544–1546
č. kn. 8 (Kvatern trhový bílý od 1546), 1546–1546
č. kn. 9 (Kvatern trhový brunátný od léta 1549 do 51), 1549–1551
č. kn. 10 (Kvatern trhový žlutý od 1551 do 1553), 1551–1553
č. kn. 11 (Kvatern trhový modrý léta 1553, 54, 55), 1553–1555
č. kn. 12 (Kvatern trhový lvový od 1553 do 1557), 1555–1557
č. kn. 13 (Kvatern trhový zelený 1557 do 61), 1557–1561
č. kn. 15 (Kvatern trhový žlutý od 1564 do 1566), 1564–1566
č. kn. 16 (Kvatern trhový červený od 1567 do 1570), 1567–1570
č. kn. 17 (Kvatern trhový bílý od 1570 do 1577), 1570–1573 
č. kn. 18 (Kvatern trhový modrý od 1573 do 1575), 1573–1575 
č. kn. 19 (Kvatern trhový hřebíčkový od léta 1576 až do léta 1578), 1576–1578
č. kn. 20 (Kvatern trhový tělný 1. od 1578 do 1580), 1578–1580
č. kn. 21 (Kvatern trhový blankytný od 1580–1583), 1580–1583
č. kn. 22 (Kvatern trhový šerý od 1583 do 1585), 1583–1585
č. kn. 23 (Kvatern trhový zelený léta 1585 až do leta 87), 1585–1587
č. kn. 24 (Kvatern trhový černý kropený léta 1587), 1587–1589
č. kn. 26 (Kvatern trhový fialový léta 1591), 1591–1593



č. kn. 27 (Kvatern trhový rudý od léta 1593 až do léta 1595), 1593–1595
č. kn. 41 (Kvatern památný černý od 1541 do 1543), 1541–1543
č. kn. 43 (Kvatern památný červený od 1543 do 44), 1543–1544
č. kn. 44 (Kvatern památný červený 2. od 1544 do 45), 1544–1545
č. kn. 47 (Kvatern památný žlutý od 1547 do 49), 1547–1549
č. kn. 58 (Kvatern památný bílý léta 1566), 1566–1568
č. kn. 60 (Kvatern památný 2. zelený léta 1570 do 1573), 1570–1573
č. kn. 61 (Kvatern památný červený od 1573 do 75), 1573–1575
č. kn. 128 (Kvatern trhový plavý od léta 1597 až do léta 1599), 1597–1599
č. kn. 129 (Kvatern trhový popelatý od léta 1599 do léta 1600), 1599–1600
č. kn. 130 (Kvatern trhový růžový od léta 1600 do léta 1601), 1600–1601
č. kn. 131 (Kvatern trhový šedý od léta 1602 až do léta 1603), 1602–1603
č. kn. 132 (Kvatern trhový zlatý od léta 1603 do 1605), 1603–1605
č. kn. 133 (Kvatern trhový nebeské barvy od 1606 do 1608), 1606–1608
č. kn. 134 (Kvatern trhový stříbrný kšaftův od 1608 do 1609), 1608–1609
č. kn. 135 (Kvatern trhový lazůrový od léta 1610 do 1612), 1610–1612
č. kn. 136 (Kvatern trhový stříbrný 2. od 1612 do 1614), 1612–1614
č. kn. 137 (Kvatern trhový červený od léta 1614), 1614–1616
č. kn. 138 (Kvatern trhový papouškový od léta 1616 do 1617), 1616–1617
č. kn. 140 (Kvatern trhový višňový), 1620–1622
č. kn. 173 (Kvatern památný višňový), 1598–1600
č. kn. 174 (Kvatern památný bílý kropený od 1610), 1600
č. kn. 176 (Kvatern památný zelený 3. od 1601 do 1602), 1601–1602
č. kn. 178 (Kvatern památný růžový od 1604 do 1605), 1604–1605
č. kn. 191 (Kvatern památný nový blankytný 2. od léta 1617), 1617–1618
č. kn. 192 (Kvatern památný druhý papouškový od léta 1618), 1618–1620

Desky zemské (DZ), Desky zemské menší (DZM)
č. kn. 128 (Kvatern instrukcí a listův posélacích žlutý od léta 1542 do 1582), 1542–1582
č. kn. 171 (Kvatern listů přiznání štráfovaný do 1542), 1542–1618

Desky zemské (DZ), Desky zemské stavovské (DZSt)
č. kn. 1 (Kvatern červený, sněmové od 1541 do 1582), 1541–1582
č. kn. 2 (Kvatern bílej sněmův obecních od 1583 do 1602), 1583–1602
č. kn. 3 (Kvatern zelený sněmův obecních od 1603 do 10), 1603–1610
č. kn. 4 (Kvatern bílý sněmův obecních 1567), 1567–1603
č. kn. 5 (Kvatern černý sněmův obecních Království českého od léta 1611), 1611–1617

Desky zemské (DZ), Kalendáře a schematismy
Kalendář hospodářský a kancelářský, 1587–1612
Kalendář hospodářský a kancelářský, 1613–1624

Desky zemské (DZ), Úřad desek zemských – listiny (ÚDZ–L)
inv. č. 320, karton 29

Komorní knihy (KK) – Česká dvorská kancelář (ČDK). Česká expedice. Protokoly expedovaných missivů
inv. č. 790; dnes ČDK, č. kn. 208 (Missivy 1591, 1592, 1593), 1591–1593
inv. č. 791; dnes ČDK, č. kn. 210 (Repertorium na misivy 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, až do 1610 inclusive), 
1600–1610
inv. č. 792; dnes ČDK, č. kn. 211 (Repertorium na misivy 1611, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 incl.), 1611–1620
inv. č. 793; dnes ČDK, č. kn. 209 (Repertorium na missivy léta etc. 1588, 1589, 1590), 1588–1590

Komorní knihy (KK) – Česká dvorská kancelář (ČDK). Česká expedice. Protokoly došlých spisů
inv. č. 799; dnes ČDK, č. kn. 214 (Registra všelijaká 1564–1573), 1564–1573

Komorní knihy (KK) – Česká komora (ČK). Všeobecná. Protokoly instrukcí, řádů a jmenovacích dekretů
inv. č. 1792 (Gedenkbuch über die Instructionen, Ordnungen und Bestallungen […] 1531–1722), 1531–1722



Komorní soud (KS)
č. kn. 43 (Registra černá půhonná nálezová soudu komorního (koncept)), 1543–1552, (stará sign. J 13)
č. kn. 44 (Registra bílá nálezová půhonná soudu komorního), 1552–1572, (stará sign. J 15)
č. kn. 45 (Registra žlutá nálezová půhonná soudu komorního), 1572–1585, (stará sign. J 17)
č. kn. 46 (Registra fialová nálezová půhonná soudu komorního), 1614–1626, (stará sign. J 22)
č. kn. 48 (Registra papoušková půhonná vejpovědí soudu komorního), 1538–1543, (stará sign. J 9)
č. kn. 49 (Registra žlutá půhonná vejpovědí soudu komorního), 1543–1554, (stará sign. J 12)
č. kn. 50 (Registra zelená půhonná vejpovědí soudu komorního), 1585–1607, (stará sign. J 19)
č. kn. 54 (Registra půhonná i obeslání soudu komorního), 1539–1541, (stará sign. F 10)
č. kn. 69 (Registra zelená obeslaná vejpovědí soudu komorního), 1585–1607, (stará sign. J 18)
č. kn. 70 (Registra papoušková obeslaná vejpovědí soudu komorního), 1538–1543, (stará sign. J 8)
č. kn. 71 (Registra obeslaná vejpovědí soudu komorního (koncept)), 1543–1552, (stará sign. J 10)
č. kn. 72 (Registra židovská popelatá obeslaná vejpovědí soudu komorního), 1543–1553, (stará sign. J 11)
č. kn. 73 (Registra bílá obeslaná vejpovědí soudu komorního), 1552–1570, (stará sign. J 14)
č. kn. 74 (Registra tělná obeslaná vejpovědí soudu komorního), 1610–1625, (stará sign. J 21)
č. kn. 154 (Registra žlutá damašková vejpovědí soudu komorního), 1534–1536, (stará sign. J 6)
č. kn. 179 (Registra červená nálezová soudu komorního), 1527–1533, (stará sign. J 4)
č. kn. 180 (Registra bílá starší nálezů a vejpovědí soudu komorního), 1536–1541, (stará sign. J 7)
č. kn. 181 (Registra žlutá nálezová obeslaná soudu komorního), 1570–1585, (stará sign. J 16)

Královská registra (RG)
č. kn. 11, 1533–1534. Missiven
č. kn. 13, 1534–1536. Missiven
č. kn. 16, 1536–1538. Missiven
č. kn. 20, 1538–1540. Missiven
č. kn. 32, 1544. Missiven
č. kn. 34, 1545–1546. Missiven
č. kn. 35, 1545–1549. Missiven
č. kn. 38, 1546–1547. Missiven
č. kn. 41, 1547–1549. Missiven
č. kn. 43, 1548. Missiven
č. kn. 49, 1551–1553. Missiven
č. kn. 50, 1551–1560. Kaiserliche Befehle
č. kn. 55, 1554–1613. Missiven und Hofberichte
č. kn. 60, 1556–1558. Missiven
č. kn. 62, 1558–1561. Missiven
č. kn. 68 ½, 1558–1561. Missiven
č. kn. 71, 1561–1562. Missiven
č. kn. 97, 1577–1600. Missiven und Kaiserliche Befehle
č. kn. 101, 1589. Missiven
č. kn. 104, 1594–1599. Bekennen
č. kn. 106, 1597–1599. Kaiserliche Befehle
č. kn. 110, 1601–1603. Missiven
č. kn. 111, 1603. Missiven
č. kn. 113, 1604. Missiven
č. kn. 114, 1605. Missiven
č. kn. 115, 1606. Missiven
č. kn. 116, 1607. Missiven
č. kn. 119, 1634–1636. Eidesablegungen
č. kn. 169. RKP 2447. Kopiář posélacích českých listů Ferdinanda I. 1532–1533

Salbuchy (SAL)
č. kn. 12a (Privilegia osobní), 1580–1597
č. kn. 286 (Majestalia), 1553–1559
č. kn. 288 (Missiven), 1564–1566



Sbírka genealogická Dobřenského (Dobřenský)
inv. č. 12 (Anděl z Ronovce)
inv. č. 488 (Kopidlanský z Kopidlna)
inv. č. 934 (Sekerka z Sedčic)

Stará manipulace (SM)
inv. č. 108, sign. A 27/1–16 (Záležitosti apelačního soudu), karton 36–40
Inv. č. 109, sign. A 28/1–13 (z Újezdce a z Kúnic, spory a majetkové záležitosti), karton 40
Inv. č. 188, sign. B 6/1–190 (Berkové z Dubé, rodinné a majetkové záležitosti, dluhy), karton 87–95 
Inv. č. 255, sign. B 73/2–92 (Bechyňové z Lažan, rodinné a majetkové záležitosti, spory), karton 177–179 
Inv. č. 257, sign. B 75/1–13 (Rod pánů z Bílé, majetkové záležitosti), karton 180 
Inv. č. 258, sign. B 76/1–8 (Boubínští z Újezda, majetkové záležitosti), karton 180 
Inv. č. 329, sign. B 148/1–18 (Bohdaneční z Hodkova, majetkové a rodinné záležitosti), karton 228 
Inv. č. 495, sign. C 19/1–143 (Černínové z Chudenic, rodinné a majetkové záležitosti), karton 267–272  
Inv. č. 506, sign. C 30/1–31 (Častolárové Dlouhoveští z Dlouhé vsi, majetkové záležitosti), karton 280 
Inv. č. 510, sign. C 34/1–11 (Chvalkovští z Hustířan, majetkové záležitosti), karton 282 
Inv. č. 517, sign. C 41/1–19 (Colonové z Felsu, majetkové záležitosti), karton 289 
Inv. č. 716, sign. D 6/1–98 (purkrabí z Donína, rodinné a majetkové záležitosti), karton 587–591 
inv. č. 744, sign. D 34/1–24 (Dvořečtí z Olbramovic, majetkové a rodinné záležitosti), karton 641
Inv. č. 768, sign. D 58/1–4 (Drachovští z Drachova, majetkové záležitosti), karton 652 
Inv. č. 779, sign. D 69/1–7 (Abraham a Oldřich Dubanští z Duban, majetkové záležitosti, spory), karton 653 
Inv. č. 864, sign. E 24/1–6 (Dědičné úřady Království českého), karton 706–707  
Inv. č. 921, sign. F 5/1–9 (Záležitosti finanční prokuratury (fiskálního úřadu)), karton 725–726 
Inv. č. 1056, sign. G 29/1–58 (Gersdorfové, majetkové záležitosti), karton 809–810 
Inv. č. 1206, sign. H 4/1–30 (Zajícové z Haznburka, majetkové a rodinné záležitosti), karton 845 
Inv. č. 1214, sign. H 12/1–42 (Haugvicové z Biskupic, rodinné a majetkové záležitosti), karton 851–852 
Inv. č. 1268, sign. H 66/1–54 (Hrzánové z Harasova, majetkové a rodinné záležitosti), karton 897–899 
Inv. č. 1304, sign. H 102/1–19 (Hodějovští z Hodějova, majetkové a rodinné záležitosti), karton 913 
Inv. č. 1322, sign. H 120/1–20 (Harantové z Polžic, rodinné a majetkové záležitosti), karton 917 
Inv. č. 1509, sign. J 8/1–37 (Přísahy úředníků), karton 954–955 
Inv. č. 1519, sign. J 18/1–37 (Instrukce), karton 957–965 
Inv. č. 1522, sign. J 21/A–Z (Inkoláty), karton 1002–1039
Inv. č. 1580, sign. K 1/1–138 (Království české, nástupnictví, korunovace), karton 1051–1075 
Inv. č. 1588, sign. K 9/1–117 (Kinští (Vchynští) z Vchynic a Tetova, majetkové a rodinné záležitosti), karton 1088–
1093 
Inv. č. 1589, sign. K 10/1–162 (Libštejnští z Kolovrat, rodinné a majetkové záležitosti), karton 1093–1102 
Inv. č. 1590, sign. K 11/1–47 (Novohradští z Kolovrat), karton 1103–1105 
Inv. č. 1592, sign. K 13/1–53 (Kocové z Dobrše, majetkové a rodinné záležitosti, spory), karton 1107–1110
inv. č. 1604, sign. K 25/1–70 (Záležitosti hradu a panství Karlštejn), karton 1126–1129
Inv. č. 1605, sign. K 26/1–10 (Kraje a krajské zřízení v Čechách), karton 1130–1135 
inv. č. 1606, sign. K 27/1–82 (Záležitosti města Hradce Králové), karton 1136–1141
Inv. č. 1621, sign. K 42/1–41 (Kapounové z Svojkova, majetkové a rodinné záležitosti), karton 1150–1151 
Inv. č. 1642, sign. K 62/1–17 (Kalenicové z Kalenic, majetkové a rodinné záležitosti), karton 1169 
Inv. č. 1645, sign. K 65/1–117 (Kaplířové z Sulevic, rodinné a majetkové záležitosti), karton 1179–1181 
Inv. č. 1718, sign. K 139/1–35 (Klenovští z Janovic, majetkové a rodinné záležitosti), karton 1227–1228 
inv. č. 1723, sign. K 144/1–5 (Komorní a dvorský soud), karton 1229
Inv. č. 1732, sign. K 153/1–27 (Krajířové z Krajku, majetkové a rodinné záležitosti), karton 1233–1234 
Inv. č. 1748, sign. K 169/1–7 (Kamýtští z Elstiboře, majetkové a rodinné záležitosti), karton 1238 
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