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Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tematikou sociální skupiny jedinců, dobově
označovaných prameny „na cti snížení“ (nebo jen krátce „snížení“), mezi něž patřili kati,
rasové jinak pohodní a biřici. Ústředním cílem práce je postihnutí sociálního statusu těchto
osob, jež jsou často historiografií považováni za individua stojící na nejnižší příčce
společenského žebříku. Detailní analýza pramenů městské provenience má ukázat jednak
interakci této skupiny a jejích jednotlivců se zbytkem městské komunity, zejména pak s
jedinci považovanými za počestné, a jednak každodennost snížených lidí v rámci městského
prostředí.
Práce je rozdělena na tři základní části, které jsou dále tematicky členěny. První část
zachycuje teoretickou a metodologickou rovinu s důrazem na dosavadní studium věnující se
jak fenoménu cti, tak problematice snížených lidí a hrdelnímu soudnictví. Následující dvě
části práce obsahují analýzu poměrů snížených lidí ve východočeském městě Pardubice 17.
století a pro nezbytnou komparaci regionálních diferencí byl zahrnut i výzkum analogických
poměrů dalšího východočeského města, a sice Náchoda. Uvnitř městské společnosti je
sledována profesní funkce daného jedince, majetkové zázemí, jeho komunikace s městskou
radou, rychtářem a dalšími významnými i méně významnými představiteli města a celkový
kontext jedinečný pro každou z těchto lokalit. Důležitou rovinu tématu pak představuje
zpracování „sociální sítě“, neboli postihnutí křtů, sňatků a úmrtí snížených lidí v souvislosti s
jedinci, kteří se rozhodli na těchto významných okamžicích společensky participovat (kmotři,
přístojící atd.).
Práce vychází v prvé řadě z pramenů městské a vrchnostenské provenience, a to knih
snížených osob (dochovány pro obě zmíněné lokality), rychtářských a radních manuálů,
kopiářů právních poručení, knih trhových, knih pamětních, právních akt, knih smolných,
městských počtů a v neposlední řadě také pardubických a náchodských matrik.
Klíčová slova:
kati, pohodní, čest, každodennost, sociální status, Náchod, Pardubice

Abstract

The thesis deals with the theme of social groups of individuals, historically known as
„disreputable people“, among whom the executioners, knackers and bailiffs belonged. The
main aim is to capture the social status of these people, who are historiographically
considered as the individuals standing on the lowest rung of the social ladder. Detailed
analysis of the sources of urban provenance is to show both the interaction of this group and
its individuals with the rest of the urban community, especially with individuals considered
as honorable, and also the everyday life of disreputable people in the urban environment.
The thesis is divided into three parts, which are further thematically divided. The first
part shows the theoretical and methodological level with an emphasis on previous studies
dealing with the phenomenon of honor and also issues of discreditable people and of capital
punishment. The following two parts contain an analysis of the situation of dishonourable
people in the East Bohemian town of Pardubice in 17th century and because of the necessary
comparison of regional differences, there was also the research of analogous conditions of
another East Bohemian town Náchod included. Inside the urban society the professional
functions of these individuals, their property background, their communication with the town
council, mayor and with other major or minor town officials are monitored. The attention is
also paid to the overal context unique to each of these locations. An important part of the
topic is represented by the working out of "social system" which includes, for example baptisms, marriages and deaths of dishonourable people in connection with the individuals
who have decided to socially participate in these important moments - godparents, for
example.
The thesis used mainly the sources of city and nobility provenance and they are books
of disreputable people ( preserved in both above mentioned sites), reeves and councilors
manuals, market books, copies of legislative recommendations, legal acts, city counts and last
but not least ,Pardubice and Nachod registers.
Key words:
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1. Úvod

„Lid nehloubal v mysli své mnoho o tom, že kat koná jen povinnost svou, která na něj byla
vložena ustanovením právním a zákonně uznaným, on spatřoval v něm jen osobnost
démonickou, brodící se v krvi lidské a utracující životy lidské se srdcem ledovým.“1
Josef Svátek

Ač byla slova Josefa Svátka napsána v druhé polovině 19. století, stále pregnantně
vystihují naší přirozenou, lidskou představu a současně i asociaci při vyslovení výrazů, jako je
kat, poprava, tortura a jiné. Tento, nikoliv neobvyklý, veskrze pejorativní postoj
k vykonavateli trestu smrti je více založen na našem bezprostředním pocitovém vjemu (odpor
ke krvi, k utrpení, k nečistotě), než na uváženém racionálním úsudku. Domnívám se, že by
bylo přinejmenším podivné, kdyby tomu bylo jinak. Ovšem naše i Svátkova představa má
jisté limity dané právě tím, na čem byl od počátku celý obraz mistra popravčího založen.
Život sníženého člověka (dle dobového označení pramenů ve smyslu „na cti snížení“) byl ve
své celistvosti posuzován pouze perspektivou útrpného výslechu či samotné popravy. Doslova
„vtlačením“ těchto jedinců do takovéhoto úzkého myšlenkového rámce, který nepřipouští jiné
úhly pohledu, ubírá na jedinečnosti a současně i normalitě nejen jim, ale i okolní raně
novověké společnosti, neboť především ta se s výše zmíněnou specifickou sociální skupinou
jedinců musela střetávat a vyrovnávat prakticky každodenně.
Studiu problematiky snížených lidí, dle mého mínění, doposud chyběla snaha o
zachycení dlouhodobější perspektivy a překročení onoho prvotního dojmu, který se rozšířil na
všechny aspekty života těchto jedinců. Následkem pak byl vznik mnohých historiografických
klišé. Dlouhodobější perspektivou však není v tomto případě myšlen delší časový úsek, nýbrž
snaha nahlížet na člověka sníženého skrze jeho každodennost a integritu v městské komunitě
po celý jeho život. Staré vzorce a historické stereotypy reprezentované Josefem Svátkem se
bohužel stále intenzivně promítají i do současné české historické literatury, aniž by bylo
přikročeno ke kritickému zhodnocení některých kontroverzních poznatků. Právě po
obeznámení s výsledky domácího studia snížených lidí, které se od historické tradice
1

SVÁTEK, Josef, Dějiny poprav a katů v Čechách, Praha 2004, s. 8.
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Zikmunda Wintera nadobro odchýlilo do sféry populárně naučných prací, vznikla má hlavní
motivace se tímto tématem zabývat. Některé protikladné momenty přímo vybízejí ke
konfrontaci s pramenným materiálem. Jak tedy vyplývá z předešlých tezí, ústřední postavou
této práce není kat jakožto součást či „prvek“ systému hrdelního soudnictví, jak bylo téma
koncipováno historiografií doposud, ale obecně člověk snížený ve smyslu jedince patřícího do
společensky marginalizované skupiny. Obecně lze tyto jedince vymezit na základě nečisté
živnosti, kterou vykonával mistr popravní, pohodný neboli ras, ale také posel právní, jinak
biřic. Toto ohraničení týkající se nečisté profese, z níž mělo vyplývat mnoho dalších
souvisejících faktorů, mezi hlavními bezectnost, nízký sociální status, společenská izolace a
diskriminace, se mi zdálo příliš striktní a dané. Ve společenském žebříčku jakoby už nezbyl
žádný prostor pro jiné alternativy. Bylo tedy důležité položit si jednoduchou otázku –
skutečně snížení jedinci představovali pouze osoby „nečisté“? Během studia typologicky
rozmanité pramenné matérie jsem postupně docházela ke zjištění, že na snížené lidi lze
nahlížet i jinak, prostřednictvím několika více či méně odlišných hledisek, jež se vzájemně
doplňují, prolínají a nelze jedno nebo druhé opomenout. S ohledem na tento poznatek jsem se
rozhodla svou práci podle toho strukturovat a zabývat se zvlášť každou rovinou s některými
přesahy.
První z těchto úhlů pohledu je rovina normativní reprezentující zejména pohled
„shora“ neboli postoj k sníženým lidem prostřednictvím pramenů právní povahy. Překvapivě
se jedná o oblast starším i stávajícím dějepisectvím prakticky opomíjenou, což představovalo
určitou badatelskou výzvu. Ačkoliv se domnívám, že analýza normativních pramenů a závěry
z ní učiněné musí být (vzhledem k reálné praxi) provázeny kritickým přístupem, v případě
snížených lidí se jedná o důležitou perspektivu náhledu na dobovou mentalitu. Nelze totiž
vyloučit, a dokonce soudím, že by to bylo naprosto chybné, že část společnosti zastávala
v některých momentech stejné stanovisko jako prameny právní povahy. Tato perspektiva totiž
přinejmenším představuje určitou základnu ve smyslu ideového rámce týkajícího se snížených
lidí, díky němuž můžeme získat některé důležité informace a prohloubit studium dál.
Prismatem pramenů městské provenience se nám pak odkrývá další rovina studia,
kterou lze nazvat symbolickou, neboť symbol patrně nejlépe vystihuje to, čím nečistá živnost
též byla. Tento symbolický prvek snížených lidí se úzce dotýká fenoménu cti a současně tedy
i bezectnosti. Jako velmi přínosné a inspirující v tomto ohledu vnímám poznatky zahraničních
badatelů v čele s německou historičkou Juttou Nowosadtko zabývající se tzv. statusem
bezectnosti a rovněž koncept Martina Dingese věnujícího se teoretické podstatě raně
10

novověké cti. Funkci snížených lidí ve formě specifického symbolu a komunikačního prvku
majícího význam „nečistoty“, morálního poklesku až všeobecné dehonestace lze sledovat
zejména na příkladu sporů o čest, jimiž se v našem prostředí intenzivněji zabývala Tereza
Siglová a Jana Schwallerová-Fáčková. Při bližším seznámení se s tímto jevem jsem byla
nucena položit si otázku, kam až sahalo symbolické vnímání těchto jedinců, respektive jakým
způsobem ovlivňovalo vztah k „bezectným“ v praxi. Domnívám se, že z hlediska praxe a
symboliky se jedná o dva různé aspekty, jež se sice mnohdy vzájemně ovlivňovaly a tvořily
celkový obraz o sníženém člověku, nelze je ovšem zcela zaměňovat. Slučovat určitou
představu o sníženém člověku s konkrétním jedincem by bylo velkou chybou, neboť by nám
to o reálných poměrech a „statusu bezectnosti“ dotyčného řeklo jen velmi málo. S touto
problematikou úzce souvisí i otázka personální, a sice, kteří jedinci městské komunity kladli
větší důraz na dodržování tohoto sociálního systému spojeného s ochranou své vlastní cti.
Zahraniční výzkum hovoří především o cechovních řemeslnících chránících dobrou pověst
sebe i svého cechu. V domácím prostředí však bylo toto spojení se sníženými lidmi zatím
spíše opomíjeno.
Třetí, nejdůležitější rovinou týkající se snížených lidí je exkurz do jejich
každodennosti. Na příkladu konkrétního města lze sledovat, jak fungoval snížený člověk
v rámci místní komunity a to hned z několika různých hledisek. Je však nutné upozornit, že
tento pohled „zdola“ je v některých momentech do určité míry omezen samotným
pramenným materiálem, který nedovoluje zodpovědět všechny otázky. Zejména se to týká
povědomí o tom, jaká vlastně byla mentalita snížených lidí a jak tito jedinci vnímali sami
sebe. Vzhledem k absenci pramenů narativní povahy z pera těchto aktérů je tak každý postřeh
vlastní sebereflexe o to cennější. V souvislosti s každodenností snížených jedinců jsem se
rozhodla sledovat jednotlivé aspekty a životní momenty, které mají charakter jak hospodářský
a sociální, tak kulturní. Můžeme sem zařadit finanční zázemí, fungování na panství, rodinné
záležitosti, interakce s počestnými, ale i sníženými jedinci a rovněž provozování nečisté
živnosti. Stejně jako v případě počestných měšťanů jsem nabyla dojmu, že i u snížených lidí
jsou všechny aspekty jejich života komplementární. Nelze tedy učinit hlubší sondu do světa
této marginalizované skupiny a zajímat se o její sociální postavení, aniž bychom nebyli
obeznámeni s majetkovými poměry, profesní funkcí, postojem vrchnosti a dalšími faktory.
S každodenností proto i úzce souvisí otázka, jak se projevovala bezectnost v jejich běžném
životě a jak ji vnímala okolní společnost.
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Samostatná podkapitola týkající se každodennosti snížených lidí je pak věnována
sociálním sítím zkoumaným na základě pramenů církevní povahy. Ačkoliv již
v předcházejících podkapitolách se snažím soustředit se na sociální kontakty snížených
jedinců a jejich interakci ve svém nejbližším okolí, matriční zápisy dávají celé problematice,
dle mého soudu, další rozměr. Spolu s tím vyvstává otázka, nakolik byli snížení lidé od
ostatních společensky izolováni, respektive jak silné byly sociální bariéry a zda byli skutečně
nuceni žít především pospolu. K tak silným formám diskriminace, jak nám je předkládá
současná historiografie, přistupuji dost skepticky, což mne vedlo k rozšíření pramenné
základny právě směrem k záznamům o sociálních sítích a kontaktech. Křest totiž jako
náboženský obřad, rituál i moment setkávání, nebyl v životě raně novověké společnosti nijak
banální záležitostí.

1.1. Metodologie a pramenná základna
Jak už bylo naznačeno na předcházejících řádcích, práce je úzce spojena s dějinami
každodennosti a historickou antropologií. Přestože se jedná o poměrně „nejasně“ vymezený
koncept, který se ve větších či menších obměnách skrývá pod různými jmény, 2 některé
principy této disciplíny jsou vhodné k poznání života snížených lidí. Hlavní inspirací pro mne
byla práce Richarda van Dülmena Historická antropologie (Vývoj, problémy, úkoly), v níž
autor klade důraz na konkrétního člověka jakožto jedinečného aktéra dějin. Jak v úvodu své
práce napsal: „Historická antropologie staví konkrétního člověka s jeho jednáním, myšlením,
pocity a utrpením do středu historické analýzy.“3 Domnívám se, že se jedná o velice
ambiciózní myšlenku, jejíž praktická konceptualizace přináší nejedno úskalí, aplikuje-li se
důsledně na dochované prameny. Z hlediska studia marginálních vrstev společnosti jsou
velice užitečné Dülmenovy teze týkající se tzv. popisu rozhraní, jinak řečeno určení prostoru
a možností lidského jednání.4 V případě snížených lidí má tento koncept naprosto klíčový
charakter, neboť právě studium situací, ve kterých člověk podléhal dobovým strukturám a kdy
naopak projevoval svou vlastní invenci, ukazuje zajímavé výsledky. Tento dialektický vztah

2

Více LENDEROVÁ, Milena, Kulturní dějiny? Kulturní dějiny!. In: Theatrum historiae: sborník prací Katedry
historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, č. 2, 2007, s. 7-26.
3

DÜLMEN, Richard van, Historická antropologie. (Vývoj, Problémy, Úkoly), Praha 2002, s. 11.

4

Tamtéž, s. 12.
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se utváří mezi objektivní strukturou a subjektivním jednáním a dává tak lépe poznat jedince
s jeho specifiky.5
Ačkoliv má historická antropologie metodicky blízko mikrohistorii, tato práce,
vzhledem k časovému i teritoriálnímu vymezení, není zaměřená tímto směrem. Přesto je
jednotlivým subjektům, jejich postojům, výjimečným i běžným záležitostem věnována značná
pozornost. Mnohem více prostoru je tak poskytnuto pohledu „zdola“ a aktivnímu jednání
jednotlivců,6 než utváření celkového obrazu na základě oficiálních normativů. Zároveň jsem
se snažila poukázat na některé sociální normy, jak o nich více pojednal historik Pavel Himl.7
Ačkoliv nemusely existovat v psané podobě, každodenně ovlivňovaly chování městské
společnosti. Současně je tak kladen důraz na kontext jednotlivých situací, který umožňuje
přiblížit význam některých proměnlivých faktorů, kterými byla kupříkladu bezectnost či
fenomén cti obecně. Svým výzkumem jsem se snažila alespoň částečně proniknout do
normality snížených lidí a přinést tak některé nové poznatky pro budoucí studium této
problematiky. O konkrétních metodologických podnětech zahraničního bádání, jež se přímo
dotýká fenoménu cti, bezectnosti a snížených lidí bude podrobněji pojednáno v dalších
částech práce.
V souvislosti s teoretickým konceptem je ovšem důležité ještě upozornit, že tato práce
neaspiruje na to mít komplexní či syntetický charakter. Za využití komparativní metody, která
má vyzdvihnout některé důležité diference a analogické podobnosti v prostředí a postavení
snížených lidí, byla pro tento účel vybrána dvě východočeská města. Východočeským
regionem a konkrétně městem Pardubice jsem se částečně zabývala již ve své bakalářské
práci, nicméně se zaměřením pouze na osobu pardubického popravního Jiřího Zelingera.
Volba druhého města byla podmíněná výběrem v rámci východočeského regionu, nejen z
5

Tamtéž, s. 13.

V rámci domácí historiografie pojednal o konceptu historické antropologie a mikrohistorie například Martin
Nodl, Josef Petráň nebo také Jaroslav Čechura.
NODL, Martin, Mikrohistorie a historická antropologie. In: Dějiny - teorie - kritika, č. 2, 2004, s. 237-252.
PETRÁŇ, Josef, Mikrohistorie aneb o nedějinách. In: Dějiny ve věku nejistot: sborník k příležitosti 70.
narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, s. 201-208.
ČECHURA, Jaroslav, Mikrohistorie - nová perspektiva dějepisectví konce tisíciletí?. In: Dějiny a současnost.
Kulturně historická revue, č. 1, 1994, s. 2-5.
6

Více ČECHURA, Jaroslav, Dějiny zdola: hledání ztracených lidí v 18. století. In: Tenkrát na západě (Čech) :
kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje, Plzeň 2013, s. 239-256.
7

Více HIML, Pavel, "Odlišné chování" v raném novověku - plaidoyer za odklon od státně-centristické a "elitní"
perspektivy a za historicko-antropologický přístup. In: Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, roč. 3, č. 2, 2001, s.
53-60.
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důvodu, že v tomto omezeném prostoru lze lépe sledovat kontakty a vztahy snížených lidí
mezi sebou, ale i proto, že kvůli velké vzdálenosti by mohlo být srovnáváno nesrovnatelné.
Výběr a konečné přiklonění se k Náchodu úzce souvisí se samotnou pramennou základnou.
Stejně jako v případě Pardubic i pro Náchod je dochovaná kniha snížených osob, nebo také
jinak kniha trhová. Tento pramen, který se věnuje výhradně sníženým jedincům, je sice
dochován i v jiných východočeských městech (Nové Město nad Metují, Nový Bydžov aj.),
nicméně časově se vztahuje spíše k 18. století.
Vzhledem k prostoru, který je heuristice a charakteristice jednotlivých pramenů
věnován v rámci jednotlivých podkapitol, bude v této části pouze stručně nastíněna základní
typologie využité pramenné základny dle jednotlivých archivních fondů. Je však nutné
podotknout, že samotné sestavení dané heuristiky pro studium snížených lidí je relativně
problematická záležitost. Záznamy o těchto jedincích, vyjma knih snížených osob či
smolných, nezaručuje prakticky žádný pramen. Většina využitých materiálů pochází ze
Státního okresního archivu Pardubice, Státního okresního archivu Náchod, dále Státního
oblastního archivu Zámrsk a Národního archivu v Praze.
V rámci okresních archivů jsem se snažila využívat typologicky stejnou matérii,
ačkoliv to v některých případech nebylo zcela možné. Fond Archiv města Náchod obsahuje
jak rychtářské manuály pro značnou část 17. století, tak aktový materiál městského soudu. V
nich se nejčastěji se sníženými lidmi setkáváme. Přínosné jsou v tomto ohledu rovněž knihy
smolné, knihy pamětní a trhové a v některých případech i knihy kšaftů. Náchodská smolná
kniha je ovšem dochována pouze pro starší období, nikoliv pro 17. století. V souvislosti s
otázkou financování snížených lidí pak byla využita i dokumentace náchodského a
pardubického účetnictví a knihy městských počtů. Pro komorní panství a město Pardubice
bylo nutné doplnění pramenné základny z fondů Archiv města Přelouče a Archiv města
Dašice, a to kvůli úzkému spojení snížených lidí i s těmito lokalitami. V případě města
Pardubic bohužel nejsou dochované rychtářské manuály, ale jsou k dispozici protokoly radní,
a to od sedmdesátých let 17. století.
Rozšíření pardubické matérie poskytl rovněž fond Velkostatek Pardubice uložený
ve Státním oblastním archivu Zámrsk. Pro druhou polovinu 17. století jsou v něm k dispozici
komorní poručení či kopiáře došlé korespondence od České komory a také aktový materiál
týkající se sporů a smírů na pardubickém panství. V oblastním archivu je dále uložena Sbírka
matrik východočeského kraje 1587 – 1949, jež byla využita zejména při studiu sociálních sítí,
14

a to jak pro Náchod, tak i pro Pardubice. Sbírka je již částečně digitalizována, ovšem
v případě materiálů týkajících se Pardubic a některých dalších měst ještě nikoliv. S ohledem
na matriční zápisy mělo využití Sbírky matrik a průvodního listinného materiálu, uložené se
Státním oblastním archivu v Praze, spíše jen doplňující charakter. Podobným způsobem byly
využity i fondy Stará Manipulace, Sbírka Patentů a Archiv pražského arcibiskupství uložené v
I. oddělení Národního archivu v Praze. Za zmínku rovněž stojí dochovaná pozůstalost Josefa
Svátka uložená v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze, která
umožnila provést částečně komparaci s jeho sepsanými statěmi věnujícími se mistrům ostrého
meče. Kompletní soupis pramenů je součástí závěrečného seznamu použitých zdrojů.
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2. Časové a teritoriální vymezení práce

Určení konkrétního časového úsek v otázce studia sociálního postavení snížených lidí
není věc nijak snadná a nejeví se ani jako přínosná vzhledem k určité kontinuálnosti
samotného tématu. V životě lidí považovaných raně novověkou společností za „bezectné“
neexistovaly po dlouhou dobu, s ohledem na jejich postavení, výraznější historické mezníky
měnící jejich sociální pozici. Ačkoliv byli tito jedinci mnohdy předmětem normativních
nařízení, i k těm musí být přistupováno do jisté míry kriticky, neboť se vždy nemusela
shodovat a také neshodovala s reálnými poměry. Nemá tím být řečeno, že každodennost a
vnímání městské společnosti směrem k sníženým lidem nezaznamenala žádných změn, je
ovšem nezbytné zachovávat určitou obezřetnost při určování tzv. „významných“ historických
předělů. Společenské konvence, místy až silné předsudky společnosti 17. století, s nimiž úzce
souvisí i kategorie cti, se totiž v mnohých momentech vymyká racionálnímu chápání světa
moderní společnosti.
Práce je přesto zaměřena na 17. století, a to hned z několika důvodů. Jedním
z hlavních je hluboká decentralizace hrdelního soudnictví vyznačující se velkým množstvím
městských soudů s tzv. iuris gladii neboli právem meče. Díky značnému počtu měst
s hrdelním právem lze téměř v plnosti sledovat úlohu snížených lidí, kteří jsou profesně
spojeni s touto sférou raně novověké každodennosti až do vydání restrikčního patentu roku
1765. Jím byl Marií Terezií snížen počet hrdelních tribunálů z původních 383 na pouhých
29.8 Ve stejné době (a v některých regionech i dříve) se osvícenské reformy mimo jiné začaly
otevřeně vyjadřovat i k samotnému postavení snížených lidí. Sedmnácté století je proto
v tomto ohledu ještě nezasaženo – oficiální pokusy „shora“ o hlubší integraci snížených lidí
do městské komunity zde ještě nenacházíme.
Další důvod pro volbu daného časového úseku je zároveň spojen s teritoriálním
vymezením práce, neboť v 17. století je v rámci města Náchoda a Pardubic dochován
pozoruhodný pramen městské provenience, a sice již dříve zmiňovaná kniha snížených osob.
S ohledem na dosavadní studium těchto dvou měst, zatímco pardubickému prostředí se
historiografie již do určité míry věnovala, poznatky o Náchodě a snížených lidech, kteří

8

PÁNEK, Jaroslav, Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách. (Výsledky, problémy a
perspektivy studia.). In: Československý časopis historický, č. 5, 1984, s. 705.
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v něm žili, byly doposud spíše torzovité a pouze ilustrativní, navzdory nemalé pramenné
základně pro dané období – zejména pak existenci rychtářských protokolů.

2.1. Stručný nástin dějin města Náchoda v 17. století
Dějiny města Náchoda byla po dlouhá léta spojena s panským rodem Smiřických
působícího zde, počínaje Zikmundem Smiřickým ze Smiřic, od 40. let 16. století. Náchodská
větev tohoto rodu učinila z tohoto poddanského města současně i své rezidenční sídlo a
udělila mu mnohá privilegia a ekonomické výsady. První dvě desetiletí 17. století však
znamenala pro město Náchod zároveň blížící se závěr vlády smiřického rodu a tím i končící
období hospodářské prosperity a rozkvětu.
V 16. století bylo náchodské panství územně tvořeno těmito městskými a vesnickými
celky: město Náchod, městečko Hronov, vsi (Velké) Poříčí, Vysoká Srbská, Žďárky, Srbská,
Babí, Slavíkov, Horní a Dolní Radechová, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Česká Čermná, Borová,
Bražec, Vysokov, Sedmákovice, městečko Skalice, vsi Zlíč, Dubno, Starkoč, Kleny, Zbečník,
Dolní Dřevíč, Žabokrky, Zličko, Rokytník, městečko Machov, Nízká Srbská, Lhota.9
V letech 1515 až 1519 se pak uskutečnila koupě sousedního panství Vízmburk od Petra
Adršpacha z Dubé. Vízmburk po roce 1519 splynul s náchodským panstvím natrvalo.10
Zahrnoval městečko Úpice, vsi Radeč, Brusnice, Kyje, Slatina, Havlovice, Rtyně,
Bohuslavice, Bohdašín, Libňatov, Maršov, Studenec, Rubínovice, Suchovršice, Batňovice,
Svatoňovice, městečko Kostelec, vsi Lhota, Přibyslav, pusté Sedloňovice a Petrovičky.11
V dalších letech proběhlo několik územních změn – v roce 1600 připojil Zikmund Smiřický
k náchodskému panství statek Rýzmburk (zahrnoval poplužní dvůr, městečko Žernov,
Červená Hora, vsi Skalka, Všeliby, Olešnice, Víska, Stolín a Mstěnín), který odkoupil od

9

Uvedený výpis byl aktuální k roku 1533. Územní rozsah zaznamenal v průběhu 16. století dalších změny, ne
však příliš zásadní. HRAŠE, Jan Karel, Dějiny Náchoda. Díl první, Od nejstarších dob až do bitvy na Bílé Hoře,
Náchod 1895, s. 171-172.
10

BAŠTECKÁ, Lydia a EBELOVÁ, Ivana, Náchod: [historie, kultura, lidé], Praha 2004, s. 64.
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ČÍŽEK, Jan, Hrdelního právo města Náchoda v 16. století. In: Stopami dějin Náchodska. Sborník Státního
okresního archivu Náchod, č. 4, 1998, s. 20.
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Jana z Talnberka.12 Později se panství ještě za vlády Smiřických rozšířilo o statek Třebešov
tvořený tzv. Malým a Velkým Třebešovem.13
Ačkoliv měl Náchod status poddanského města, v průběhu správy rodem Smiřických
dosáhl v mnoha ohledech výsadního postavení, z něhož především tržně a finančně
profitoval. K samotnému městu Náchodu přiléhaly nejen vsi poddanské (Slané a Březová) a
zádušní vsi (Mezilesí, Sendraž), ale také tzv. šosovní vesnice (Staré město nad Metují,
Bražec, Běloves, Malé Poříčí), na jejichž území mohlo město uplatňovat svůj vliv. Tyto obce
byly povinny rezidenčnímu městu vyplácet pravidelně každý rok specifickou městskou formu
pozemkové obecné berně neboli šos.14
Posledním mužským zástupcem rodu Smiřických spravujícím náchodské panství byl
Albrecht Jan Smiřický, syn Zikmunda Smiřického ze Smiřic, známý také jako jeden
z pozdějších třiceti direktorů a předních účastníků stavovského povstání roku 1618. Účast
Albrechta Jana na stavovském povstání měla brzký konec, neboť ve stejném roce mladý
šlechtic onemocněl a 18. listopadu 1618 zemřel na svém sídle na Malé Straně.15 Skonal bez
jakýchkoliv potomků a zanechal po sobě dvě sestry a mentálně nezpůsobilého bratra
Jindřicha Jiřího, neschopného správy rodových držav. Na další rok se ujala vlády panství
Smiřických jako poručnice svého bratra Markéta Salomena, ovšem pouze do chvíle, než
sama musela po bitvě na Bílé hoře opustit zemi stejně jako český král Fridrich Falcký a
mnozí jiní. A není bez zajímavosti, že při svém útěku ze země zimní král projížděl i
Náchodem.
Roky následující po smrti Albrechta Jana Smiřického znamenaly pro Náchod
definitivní konec zlaté éry a hospodářské prosperity města – jednak se po odchodu Markéty
Salomeny ocitlo panství na čas bez vrchnosti a jednak v momentě vypuknutí třicetileté války
začalo i město Náchod (stejně jako většina českých měst) trpět častými průtahy nepřátelských
i přátelských vojsk.16 Město bylo nadto vyčerpáváno placením mimořádných kontribucí
určených pro císařskou armádu a také platbou výpalného chránící Náchod před
12

ČESÁKOVÁ, Markéta, Rychtářské manuály města Náchoda: prameny k dějinám náchodské městské správy
1. poloviny 17. století, Praha 2013, s. 14.
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vyrabováním.17 Poté, co byl zesnulý Albrecht Jan roku 1621 odsouzen ke ztrátě majetku,
snažil se Albrecht z Valdštejna uplatnit svůj dědický nárok odvozený od blízkého
příbuzenství se slabomyslným Jindřichem Jiřím Smiřickým. Ačkoliv byl při nabytí některých
územních celků do jisté míry úspěšný, náchodské panství nakonec nezískal.18 Mezi léty
1621-1623 se město Náchod jakožto konfiskát bývalé vrchnosti ocitlo pod správu císařských
úředníků, ovšem jen do doby, než ho roku 1623 získal rod Trčků zastoupený Marií
Magdalenou Trčkovou, rozenou z Lobkovic, a jejím manželem Janem Rudolfem Trčkou
z Lípy.19
Nová vrchnost, která rozšířila svou pozemkovou doménu také o Nové Město nad
Metují, Opočno, Smiřice a další oblasti až po Čáslavsko, se snažila vytvořit rozsáhlé
dominium. Trčkové byli stejně jako předchozí majitelé nábožensky orientováni
protestantským směrem a přestože bylo město v průběhu válečného konfliktu finančně
značně zatíženo a měšťané byli vystavováni různým válečným útrapám, těšil se Náchod po
mnoho let alespoň příznivějšímu náboženskému postavení s ohledem na probíhající proces
rekatolizace.20 Po častém střídání katolických kněží na postu duchovního správce, byl roku
1627 instalován děkanem města a náchodského panství tolerantní kněz Jan Matheides.21
Postoj náchodské vrchnosti v otázce náboženství lze charakterizovat jako velmi benevolentní,
což se projevovalo ve víceméně trvající náboženské svobodě v rámci trčkovského dominia.
Reformační komise sestavená roku 1628, v jejímž čele stál opat premonstrátského kláštera na
Strahově Kašpar z Questenbergu, se setkala jak s očekávaným odporem poddaných, tak
s určitou laxností samotné vrchnosti. I přes některé pokusy o radikálnější přístup, tak byla
rekatolizace v rámci trčkovského panství na počátku 30. let spíše neúspěšná.
Počínaje rokem 1629 zastával roli majitele panství Adam Erdman Trčka z Lípy, syn
Marie Magdaleny Trčkové, jenž zároveň figuroval na postu císařského rady, komorníka a
jednoho z nejvyšších velitelů vojska Albrechta z Valdštejna.22 Jeho spojení s císařským
generálem, s nímž byl zároveň v příbuzenském svazku, se mu nakonec stalo osudným, neboť
roku dne 25. února 1634 byl spolu s ním zabit během tzv. chebské exekuce.
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ČESÁKOVÁ, M., Rychtářské manuály města Náchoda, s. 24.
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BAŠTECKÁ, L. a EBELOVÁ, I., Náchod: [historie, kultura, lidé], s. 89.
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Více MACHÁT, František, Náboženské poměry na Náchodsku v letech 1620-1660, In: Výroční zpráva
obecní jubilejní školy reálné v Náchodě 1902-1903, Náchod 1903, s. 3-35.
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Tamtéž, s. 6.
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BAŠTECKÁ, L. a EBELOVÁ I., Náchod: [historie, kultura, lidé], s. 94.
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Z pádu Albrechta z Vajdštejna a současně i jmenovaného hraběte značně profitoval
italský generál Ottavio Piccolomini, vévoda z Amalfi, který následně za své věrné služby
zahrnující i organizaci exekuce v Chebu získal panství Náchod i se statky Rýzmburk a
Třebešov.23 Nový majitel panství byl až do roku 1650 plně zaneprázdněn svými
diplomatickými a vojenskými službami, správu svého nově nabytého majetku proto řídil jen
na dálku prostřednictvím svých zástupců (italský kněz Paolo Orsini a velitel hradu kapitán
Domenico Brunacci). Piccolomini za svého působení rozšířil náchodské panství o další
pozemkové domény, když v letech 1636-1641 přikoupil statky Miskolezy, Vestec,
Heřmanice a Šonov.24 Ke konci války Náchod čelil obléhání švédskými vojsky pod vedením
Zdeňka z Hodic (manžel Alžběty Trčkové), která se dostala po obsazení Plhova a Kladského
pomezí až k Horské bráně. Vojenský nápor byl ve výsledku sice neúspěšný a městu Náchodu
se podařilo v obraně vytrvat, přesto se válka značně podepsala na životě místních obyvatel.
Vyjma typických sociálních důsledků, finančního a hospodářského úpadku se v daném
regionu šířily epidemie doprovázené hladem a značným úbytkem obyvatelstva.25
Větší stabilizace a obnova města nastala až v padesátých letech. Působení nové
vrchnosti však šlo ruku v ruce se striktnějším přístupem k uvedení procesu rekatolizace do
praxe. Roku 1650 Ottavio Piccolomini nechal poslat pro dva jezuity, jimž byla k dispozici
dána i část vojska.26 Jezuité zde zůstali až do roku 1654. Jejich pobyt a pokusy o násilné
obrácení nekatolíků měly za následek v prvé řadě hromadný odchod velké části obyvatel na
slezské území.
Pomalé zlepšování hospodářské situace na náchodském panství se projevovalo
zejména stavitelskou činností – roku 1654 započaly přípravy na stavbu nové radnice, před níž
byl později postaven dodnes zachovaný a známý pranýř. Dle dosavadních výsledků bádání k
rychlejší obnově a stabilizování poválečných poměrů přispěla i držba slánského statku v
Kladsku, který město Náchod vlastnilo od roku 1601 a vystupovalo vůči němu jako
samostatná vrchnost.27

23

Po bitvě u Lützenu, v níž se Ottavio Piccolomini vyznamenal svou mimořádnou statečností, byl jmenován
generálem, v roce 1629 ho Valdštejn dosadil na post kapitána své tělesné stráže. HRAŠE, Jan Karel
a BAŠTECKÁ, Lydia, Dějiny Náchoda 1620-1740, Náchod 1994, s. 46.
24

BAŠTECKÁ, L. a EBELOVÁ I., Náchod: [historie, kultura, lidé], s. 95.

25

Více PROFELD, Bedřich, Náchod za vpádu Banérova do Čech r. 1639. In: 16. výroční zpráva reálné školy a
4. výroční zpráva reálného gymnázia v Náchodě za školní rok 1912–1913, Náchod 1913, s. 3-9.
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BAŠTECKÁ, L. a EBELOVÁ, I., Náchod: [historie, kultura, lidé], s. 99.
Tamtéž, s. 98.

20

Téměř dvacet let po skončení války, v roce 1663, potkala město největší katastrofa –
rozsáhlý požár.28 Během tohoto neštěstí shořela jak velká část městských domů, kostel a
radnice, tak i uložená městská privilegia, pozemkové knihy šosovních vsí, obecní peníze a
rovněž klenoty.29 Nepříznivé situaci a skličující atmosféře uvnitř města nepřispělo ani
nadcházející nebezpečí možného tureckého vpádu. Krátce po požáru se město pustilo do
obnovy některých vyhořelých budov – roku 1664 byla zahájena stavba nové školy, v krátkém
časovém horizontu byly též znovu postaveny obě brány (Krajská a Horská brána) a šatlava.
Po smrti Ottavia Picolominiho roku 1656 spravovala náchodské panství na pozici
regentky jeho manželka, kněžna Marie Benigna, přestože zesnulý kníže ustanovil za svého
dědice vnuka mladého Enea Silvia.30 Spor mezi kněžnou a majorátním dědicem trval léta a
byl uzavřen až roku 1671 smírnou dohodou.31
V rámci teritoria náchodského panství došlo za vlády rodu Piccolomini opět k
částečných územním změnám díky koupi statku Malá Čermná, zvaného Čertník, či Hartvík
od Juliány Rozálie z Bubna roku 1674. Roku 1699 pak za Vavřince Piccolomini byl též
odkoupen Čapkovský dvůr na Pšovském předměstí.
V oblasti správy se náchodští dostali v druhé polovině 17. století do mnohem užší
závislosti na vrchnosti, než jak tomu bylo v případě dřívějších majitelů.32 Roku 1689 nechal
Vavřinec Piccolomini sepsat novou instrukci, která už nebyla tak liberální a v otázce
městských výsad shovívavá, jako tomu bylo za Smiřických. 33 Nejen, že bylo náchodským
nadobro odebráno podací právo a právo pálit kořalku, ale také bylo potvrzeno odebrání práva

28

Požár vznikl v domě Žida Eliáše, což mělo za následek vznik protižidovské atmosféry mezi některými
náchodskými měšťany. „Toho dne vyšel oheň z domu jednoho Žida jménem Eliáše Březnického z druhého domu
nad šatlavou mezi 12. a 13. hodinou na celém orloji. Všechno město obklíčil a na předměstí Krajské se přenesl
a tak všeckno město, kostel, dům farní, rathauz, věže dřív dvou hodin prachem s předměstím krajským položen,
zvonové listy, hodiny spáleny jsú a bídně od Židů zkázu skrz jich rozpustilost vzalo.“ BAŠTECKÁ, L.
a EBELOVÁ, I., Náchod: [historie, kultura, lidé], s. 102.
29

K židovské problematice města Náchoda podrobněji MACHÁT, František, Židé v Náchodě. In: Sborník prací
historických k šedesátinám Jaroslava Golla, Praha 1906, s. 298-319.
PROFELD, Bedřich, Židé v Náchodě po velikém požáru roku 1663. In: Od kladského pomezí, č. 13, 1935-1936,
s. 33-36, s. 49-56.
30

Více k jednotlivým osobnostem vrchnostenské správy náchodského panství viz LUDVÍK, Josef
Myslimír, Památky hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho. Díl 1., Hradec Králové 1857.
31

BAŠTECKÁ, L. a EBELOVÁ, I., Náchod: [historie, kultura, lidé], s. 108.
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Majitelé panství si brzy osvojili zvyk jmenovat členy městské rady a projevovali i tendence k užívání
německého jazyka v úředním styku. Zejména kněžna Marie Benigna narážela na tvrdý odpor náchodských
měšťanů. HRAŠE, J. K. a BAŠTECKÁ, L., Dějiny Náchoda 1620-1740, s. 59.
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Doslovný přepis nadace Vavřince Piccolomini je obsažen v druhém díle Dějin Náchoda od Karla Hrašeho.
Tamtéž, s. 68-72.
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várečného, které bylo Náchodským odebráno už za Trčků z Lípy a které se pokoušeli znovu
získat v průběhu téměř celého století.34
Druhá polovina 17. století na náchodském panství se nesla v duchu upevňování
náboženské situace a pokračování nastoleného trendu protireformace. Za tímto účelem
vzniklo roku 1664 i nové hradecké biskupství, pod jehož působnost spadalo teritoriálně
rovněž náchodské děkanství spravující rozsáhlý územní obvod.

2.2. Stručný nástin dějin města Pardubic v 17. století
Pernštejnská éra vrchnostenské správy, pod níž spadaly jak Pardubice, tak i Náchod,
představovala v 17. století už jen vzdálenou vzpomínku na doby minulé. Pardubické panství
bylo roku 1560 začleněno do nově se budujícího pásu polabských komorních statků, kam
dále patřil kupříkladu Brandýs, Poděbrady, Kolín a další města.35 Císař Ferdinand I. koupil
pardubické panství pro následníka trůnu arciknížete Maxmiliána, celý proces se však protáhl
zdlouhavým shromažďováním potřebných financí a vyplacením všech věřitelů Jaroslava
z Pernštejna.36 Úřad České komory, pod nějž od této chvíle Pardubice spadaly, vznikl roku
1527 jako podřízená instituce dvorské komory z iniciativy císaře Ferdinanda I. Do jeho
kompetence spadaly především finanční a hospodářské záležitosti spojené se správou země –
ústřední funkcí komory tak byla finanční kontrola a dohled nad příjmy a výdaji státu.37
Pardubické panství v této době teritoriálně zahrnovalo dřívější pardubické a kunětickohornické panství a bylo tvořeno šesti městy a šesti městečky – patřila sem města Pardubice,
Přelouč, Bohdaneč, Dašice, Holice, Sezemice a Týnec nad Labem a dalších více jak sto vsí

34

Právo várečné odňala městu kněžna Marie Magdalena Trčková, která se tímto krokem snažila vyřešit ne příliš
ideální finanční situaci nastalou po rozsáhlém skupování pozemkových domén. ČESÁKOVÁ, M., Rychtářské
manuály města Náchoda, s. 28.
Jako kompenzaci ušlého zisku začali Náchodští zakládat pivovary na rytířských statcích. Významným počinem
tak byla stavba nevelkého pivovaru na slánském statku, u něhož se později podařilo rozšířit právo výčepu do
okruhu šosovních vesnic. BAŠTECKÁ, L. a EBELOVÁ, I., Náchod: [historie, kultura, lidé], s. 110.
35

Více MAUR, Eduard, Český komorní velkostatek v 17. století. Příspěvek k otázkám „druhého nevolnictví“ v
českých zemích, Praha 1975, s. 15-17.
36

ŠEBEK, František a kol., Dějiny Pardubic. I. díl., Pardubice 1990, s. 139.
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Více HLEDÍKOVÁ, Z. a kol., Dějiny správy, s. 105-109.
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včetně menších celků.38 Roku 1635 bylo k Pardubicím připojeno také panství Staré
Smrkovice.39
Změna statusu Pardubic z města poddanského v město komorní se značně promítlo do
charakteru správy i do praktické stránky života pardubických měšťanů. Česká komora
soustředila v prvé řadě svůj zájem na finanční prosperitu a výnos panství,40 což se projevilo i
v některých změnách týkajících se poddanské renty na počátku 17. století.41 V návaznosti na
tyto probíhající změny začala česká komora usilovat i o znovuobnovení robotních povinností.
Podobné tendence se setkávaly s negativní reakcí zejména zástupců vrchnostenské správy
velkostatku, kteří měli obavy z případného odporu svých poddaných a zároveň si byli vědomi
neefektivity robotní práce, zvláště její malé finanční výtěžnosti. Na druhou stranu město
Pardubice přestalo být závislé na vrchnosti, jako tomu bylo doposud.42 Absence vrchnosti se
projevila i v personálním obsazování úředníků velkostatku, kteří byli od této chvíle
jmenováni českou komorou. Částečná změna statusu města v komorní tak zapříčinila
pronikání měšťanské vrstvy do správního aparátu velkostatku, přičemž místní šlechtické
nobilitě zůstal pouze post hejtmana panství (a ani ten ne ve všech případech).43
Vzhledem k úzkému propojení města přímo s císařem se Pardubice ocitly na přelomu
16. a 17. století pod větším náboženským tlakem ze strany katolického panovníka. Pardubičtí
projevovali odpor obzvláště proti císařským a arcibiskupským nařízením zahrnujícím rovněž
ustanovení z roku 1581 o dosazování kněží na místní fary pražským arcibiskupem, nikoliv
tedy už dolní konzistoří. Díky opozičnímu postoji pardubické protestantské rady si konšelé
do značné míry podrželi možnost zasahovat do jmenování svých církevních správců.44 Vyjma
náboženského soupeření mezi centrem a komorním městem pocítily Pardubice na vlastní
kůži mocenský spor probíhající mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem, arciknížetem
Matyášem, když roku 1608 došlo k násilné roztržce mezi pardubickými a projíždějícím
38

RŮŽKOVÁ, Zuzana, Mezi kladivem a kovadlinou. Vrchnostenský aparát pardubického panství v letech 1560
– 1630. [rigorózní práce], Ústav českých dějin Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, Praha 2013, s.
45.
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MAUR, E., Český komorní velkostatek v 17. století, s. 18.

40

ŠEBEK, František a kol., Dějiny Pardubic. I. díl, Pardubice 1990, s. 144.
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Částečně byla opět zavedena naturální renta, kterou následně zaměstnanci panství rozprodávali zpět mezi
pardubické měšťany. Tímto postupem dosáhli ještě většího zhodnocení finančních příjmů. Tamtéž, s. 143.
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uherským vojskem.45 Situace byla i přes dramatický úvod nakonec uklidněna. Po dalším
průtahu Matyášových vojsk roku 1611, během něhož získal královskou korunu, zůstaly
Pardubice ještě nakrátko v držení Rudolfa Habsburského ve formě údělu.46
V otázce náboženských poměrů uvnitř města patřily Pardubice k silně protestantským
regionálním doménám. To se projevovalo zejména v podobě nemalých sympatií měšťanů, ale
zvláště vyšších úředníků města k propukajícímu stavovskému povstání. Prvotní zápal
doprovázený i odchodem některých pardubických měšťanů do stavovského vojska byl
vystřídán frustrací z válečných útrap, mezi něž patřilo nejen finanční zatížení (Pardubičtí
posílali důchody direktorské vládě), ale i násilné chování po Bílé hoře se zde zdržujících se
vojsk. Roku 1625 byl zámecký hejtman a horlivý katolík Kašpar Celler z Rosenthalu pověřen
obrácením Pardubických na katolickou víru. Proces náboženské rekatolizace tak zasáhl
pardubické měšťany mnohem s větší razancí, než jak tomu bylo v Náchodě. Nemalá část
měšťanů se rozhodla k odchodu z panství a opuštění svých gruntů ještě téhož roku, v němž
byli císařem vybídnuti ke konverzi, jiní až po vydání Obnoveného zřízení zemského roku
1627. Během roku 1626 navíc bylo definitivně přikročeno k protireformaci i na vsích
patřících do pardubického panství, což se obešlo bez větších násilných protiakcí místních
poddaných.
Nejtěžší období války přišlo v Pardubicích až ve 40. letech, kdy kromě kontribucí a
občasných průtahů vojsk (v roce 1631 se zde na čas usadil Albrecht z Valdštejna s císařskou
armádou) byly Pardubice otevřeně vystaveny válečnému konfliktu zejména ze strany
švédského vojska, které se až do roku 1645 zdržovalo v blízkosti města a dvakrát se pokusilo
v čele s generálem Torstensonem město obsadit. Osudným se Pardubickým stal rok 1645,
kdy se následkem ostřelování švédským vojskem rozšířil v Pardubicích mohutný požár, jenž
zničil velkou část města včetně rathausu, orloje, kláštera Panny Marie, obecního mlýnu, 3
pivovarů a další důležité budovy.47 Obnova města a celého komorního panství po tomto
požáru byla o to obtížnější a zdlouhavější, neboť pardubické hospodářství utržilo po
třicetileté válce hlubokou ránu projevující se zejména ve výrazném nedostatku pracovních sil.
45

Pardubičtí údajně kvůli krádeži koně zbili a zastřelili jednoho z vojáků, což vedlo k propuknutí pouliční bitvy
s následky několika mrtvých a zraněných jak na straně měšťanů, tak uherských vojáků. SAKAŘ, Josef, Dějiny
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1920, s. 95.
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Určitým impulsem pro poválečnou rekonstrukci bylo vyslání císařského rady Jindřicha
Kustoše ze Zubří a Lipky a zástupce účtárny české komory Vavřince Košína, kteří měli za
úkol vyšetřit rozsah škod na jednotlivých panstvích a vypracovat návrh na co možná
nejrychlejší a efektivnější obnovu.48 Vrchnostenská správa se snažila podpořit neutěšenou
situaci stavbou nového pivovaru na Pardubickém zámku roku 1650, dále roku 1663
postavením papírny, panské tříselny a též koželužny. Ne všechny návrhy se ovšem setkaly
s pozitivním ohlasem české komory, případně i měšťanů, a hospodářským úspěchem.49
Významnější historickou událost v druhé polovině 17. století představovala pro
Pardubice až návštěva císaře Leopolda I. roku 1680, když se do Čech uchýlil z důvodu
morové epidemie. Ta se Pardubicím v tomto období vyhnula, na rozdíl od roku 1650, kdy
epidemie přispěla ke zhoršení sociální situace měšťanů. Po odjezdu z Prahy se panovník
rozhodl, následován členy své rodiny, navštívit postupně Brandýs, Poděbrady a jako poslední
Pardubice. Kvůli nemoci rozšířené v Brandýse a dalších lokalitách musel nakonec své plány
přehodnotit a 3. června tak přijel společně s některými členy královské rodiny do
východočeského města. Dne 28. června tak byl na pardubickém zámku podepsán první
robotní patent reagující na dosavadní proběhnutá poddanská povstání, někdy rovněž nazýván
podle místa vydání pardubická pragmatika.

48

Více SCHWALLER, Jan, Pardubice a pardubické panství v polovině 17. století - cesta k obnově. In:
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3. Historiografický náhled na problematiku snížených lidí

3.1. Přehled dosavadního výzkumu v oblasti hrdelního práva
Studium hrdelního soudnictví a tématu jako takového má na poli české historiografie
dlouhou tradici rozvíjenou již v průběhu 19. století. Pro účel této práce není nutné zabývat se
veškerými literárními počiny, ale spíše upozornit na významná díla autorů konce 19. století a
následujícího období. Do jisté míry odlišný přístup s ohledem na výzkum hrdelního práva
prezentovaly osobnosti Čeňka Zíbrta, považovaného za zakladatele kulturní historiografie v
Čechách, a zejména pak Zikmunda Wintera spolu s Josefem Svátkem. Ti se mezi prvními
začali věnovat tématům mimo trestněprávní oblast.50 Dvěma zbývajícím osobnostem bude
věnována větší pozornost v následujících podkapitolách. Výzkum hrdelního soudnictví a
kriminality však v meziválečném období z metodologického hlediska spíše stagnoval, práce
věnované hrdelnímu soudnictví neobsahovaly téměř žádný teoretický koncept a postrádaly
především kritické zhodnocení často opisovaných trestněprávních a jiných pramenů. Většina
prací se tak zpravidla soustředila na kuriózní poznatky historické minulosti s cílem čtenáře
zaujmout, než na postihnutí podstatných rysů a každodenní funkce hrdelního soudnictví.
Kvalitativně se v první polovině 20. století výrazně odlišovaly práce pražského jazykovědce
a profesora Františka Jílka-Oberfalcera věnující se smolným knihám jak z obsahového tak
lingvistického hlediska.51 Jeho závěry a hloubkový výzkum zaměřený na český jazyk
prismatem těchto pramenů byl pro ostatní badatele zabývající se danou problematikou
nesmírně přínosný především z hlediska nového využití smolných knih jakožto specifického
druhu pramene.
V následujících letech, nesoucích se v duchu marxistické historiografie, převzalo
iniciativu do svých rukou právně orientované dějepisectví zastoupené pracemi Jiřího
Klaboucha (spíše populárně-vědní publikace)52 a zejména historika Karla Malého. Ten se
metodologicky neomezil pouze na analýzu juristických pramenů, ale své poznatky
komparoval rovněž se soudní praxí městských soudů v 15. a 16. století.53
50
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Zcela nový badatelský impuls dostalo studium hrdelního soudnictví v 70. letech díky
studiím a zejména díky metodologickým poznatkům Jaroslava Pánka. Jeho práce zaměřené
na hrdelní soudnictví v rámci středočeských měst (přesněji v oblasti mezi Sázavou a Brdy)
byly přínosné obzvláště ve změně pohledu z trestněprávní perspektivy na praxi zpřístupnění
pramenů nenormativního charakteru. Vybrané lokality sledoval autor zpravidla v časovém
rozmezí 17. a 18. století, nikoliv však v období předbělohorském.54 Roku 1984 shrnul
Jaroslav Pánek své dosavadní poznatky bádání v syntetické studii Městské hrdelní soudnictví
v pozdně feudálních Čechách.55 Na základě svého výzkumu vypracoval klasifikaci trestných
deliktů (typologické rozdělení do osmi kategorií)56, o níž se v současné době stále opírá velké
množství českých historiků. Kromě vymezení pojmu hrdelní soudnictví, zhodnocení stavu
bádání v oblasti české historiografie, postihnutí problému kriminality a sankcí, nastínil J.
Pánek i perspektivu studia daného tématu (zejména pak poukazuje na další lokality, kterým
by měla být v budoucnu věnována pozornost). Ve spolupráci s Pánkem navázala nejvýrazněji
na jeho koncept Eva Procházková, jež ve svých studiích z 80. a 90. let analyzovala pole
hrdelního soudnictví v dalších středočeských lokalitách.57 Na počátku nového tisíciletí
sepsala krátkou stať, v níž provádí určitou bilanci současného výzkumu.58 Prostřednictvím

Týž, K českému trestnímu právu 15. -16. století, Praha 1962.
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soudnictví v Čechách a k metodice studia jeho dějin). In: Středočeský sborník historický, sv. 13, č. 1, 1978, s.
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rozboru ortelních manuálů pak svou pozornost zaměřila i na téma sice příslušející ke studiu
hrdelního práva, ale doposud spíše opomíjeného, a to život marginalizovaných skupin
společnosti raného novověku. V tomto případě se jedná o otázku perzekuce romských
kočovníků.59
Určitý mezník dosavadního nastoleného směru a metodologického zaměření
představovala na počátku 90. let 20. století vědecká konference pořádaná v Pardubicích,
jejímž výstupem byl sborník zahrnující širší paletu témat a aspektů městského života v 16. –
18. století. Vedle Jaroslava Pánka a Jindřicha Francka stručně nastínil některá konceptuální
hlediska ve studiu hrdelního soudnictví Bohumír Roedl.60 Svými poznatky navázal ve značné
míře na Jaroslava Pánka, ovšem s odkazem na svůj výzkum v oblasti Loun.61 Za využití
smolných knih upozornil na nebezpečí jednoduché kvantifikace, jež má za výsledek pouze
domnělou četnost trestné činnosti.
Vrcholem badatelských snah se stal soupis pramenů a současně sborník z konference
věnované problematice hrdelního soudnictví v českých zemích z roku 1995, editované
Jindřichem Franckem a Tomášek Šimkem.62 Tento vědecký počin je dále spojen se jmény
Ivana Štarhy63, věnujícího se městskému právu v oblasti Moravy a pardubického historika
Františka Šebka.64 Jindřichovi Franckovi jakožto výrazné osobnosti věnující se této
problematice v období posledních třiceti let bude věnována větší pozornost v dalších
podkapitolách v souvislosti s historiografií týkající se snížených lidí. Ačkoliv je soupis
pramenů jednotlivých fondů do značné míry neúplný, neboť byl tvořen na základě
poskytnutí, respektive neposkytnutí), potřebných údajů jednotlivých okresních archivů, jedná
se o významnou pomůcku. Usnadňuje práci historika tím, že se snaží postihnout jak prameny
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60

PÁNEK, Jaroslav, Česká města v 16. -18. století: sborník příspěvků z konference v Pardubicích 14. a 15.
listopadu 1990. Praha 1991.
61

ROEDL, Bohumír, Náklady na činnost lounského hrdelního soudu v letech 1571-1631. In: Folia Historica
Bohemica, č. 16, 1993, s. 97-112.
Týž, Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1587. Edice
pramene, Praha 2003.
62

FRANCEK, Jindřich, ed. a ŠIMEK, Tomáš, Hrdelní soudnictví českých zemí: soupis pramenů a literatury,
Zámrsk 1995.
63

ŠTARHA, Ivan, Okruh brněnského městského práva v době předbělohorské. In: Brno v minulosti a dnes, č. 8,
1966, s. 172-188.
Týž, Hrdelní soud městečka Křižanova. In: Vlastivědný věstník moravský, č. 43, 1991, s. 129.
64

ŠEBEK, František a kol., Dějiny Pardubic. I. díl., Pardubice 1990.

28

povahy hmotné a písemné, tak seznam existující literatury k jednotlivým tématům (hrdelní
soudnictví, perzekuce romských kočovníku, čarodějnictví, rekatolizace a další).
Devadesátá léta 20. století znamenala určitou rekapitulaci poznatků a tezí týkající se
daného tématu, pozornost historiků se upřela ke studiu organizace hrdelního soudnictví,
pravomoci městských soudů v 16. – 18. století, úlohu městské rady, rychtáře a postavení
členů městských kanceláří. Intenzivněji bylo zpracováno období po roce 1620, zejména pak v
případě poddanských měst. S určitou stagnací se potýkají témata věnující se
marginalizovaným skupinám raně novověké společnosti, kterým se věnuje jen úzký okruh
badatelů. Pavel Himl, přední historik orientovaný na problematiku neusedlých lidí,
reflektoval ve svých pracích myšlenky zahraniční metodologie, zvláště pak koncept
historické antropologie.65 Kvalitativně se tak práce Pavla Himla mohou bezpochyby rovnat
zahraničním publikacím německého a francouzského prostředí. Odlišný a inspirativní přístup
přinášejí rovněž díla Daniely Tinkové, která však svůj výzkum posunula do mladšího období
osvícenství. Z hlediska teorie se pak nechala značně inspirovat prácemi francouzského
filozofa a historika Michela Foucalta.66
Rozvoj zaznamenal rovněž trestněprávní směr výzkumu, personálně zastoupeným
zvláště Petrem Kreuzem, který se věnoval soudní praxi předbělohorských soudů. Na základě
register komorního soudu analyzoval chod této královské instituce a kategorizoval
typologické zastoupení případů z let 1526–1547, včetně postihnutí sporů o čest
projednávaných před tímto soudem.67 Svým studiem navázal na starší práce Jaromíra
Čelakovského68, jenž se komorním soudem a jeho konstituováním zabýval pro jagellonské
období, ale rovněž na teze obsažené v novější studii Michala Dragouna a Petra Mati.69 Kreuz
soustředil svou pozornost i k dalším tématům, zejména k problematice aplikování akuzačního
a inkvizičního procesu a jeho odrazu v Koldínově zákoníku. V Právně historických studiích
byl publikován jeho příspěvek věnující se hrdelnímu soudnictví města Nymburka
v předbělohorském období. Cílem autora bylo objasnit typologii jednotlivých deliktů, jejich
65
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postih a rovněž sociální pozadí jednotlivců stanoucích před komorním soudem. Dalším
záměrem bylo zachycení funkce a úlohy jednotlivých příslušníků městského soudnictví, kteří
se podíleli na procesu stíhání, souzení a udílení sankcí.70
Důležité je neopomenout i některá monografická zpracování zaměřující se na širší
regionální celky a otázku kriminality v dané lokalitě. Mezi jinými vyniká publikace Jaroslava
Čechury pro oblast jižních Čech.71 Autor na základě mikrohistorických sond ozřejmuje chod
hrdelního soudnictví v dané lokalitě a zároveň se tak věnuje důležitým sociálním aspektům
života poddaných v dané lokalitě.

3.2. Osoba mistra popravního v českém i zahraničním dějepisectví

3.2.1. Josef Svátek – počátky kata v domácí historiografii
„Jaký to tudíž vedl život kat za poměrů takových, kdy byl psancem a vyvrhelem
společnosti lidské, kdy se ho stranili za živobytí i po smrti jako osoby morem nakažené, jako
malomocného, jehož pouhý dech dovedl zbaviti poctivosti občanské? Jak mohl žíti v takovém
stavu, jenž se nelišil mnoho od života divé zvěře lesní, každému vepsí dané?72
Patrně žádný z českých historiků neovlivnil laické a do velké míry i vědecké
povědomí o osobě českého kata více, než jak to učinil publicista, spisovatel a historik-amatér
Josef Svátek. Svátek, který žil v letech 1835 až 1897, je mnohdy současnou historiografií
nazýván „kulturním historikem“, přičemž je tímto označením přidružen k významným
osobnostem českého dějepisectví Čeňkovi Zíbrtovi a Zikmundu Winterovi. Ačkoliv Svátek
byl patrně v 90. letech ovlivněn přístupem Zíbrta, považovaného za zakladatele kulturní
historie u nás73, metoda jeho práce a přístup k „historické skutečnosti“ a pramenu se značně
lišila. Zcela pregnantně to vystihuje část předmluvy ze Zíbrtovy knihy Dějiny hry šachové,
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ve které autor píše: „Bylo mi tedy rozhodnouti se již v této neveliké práci, budu-li psáti
populárně, či s přísnými požadavky studia kulturně-historického. Rozhodl jsem se pro formu
vědeckou; psáti způsobem prostonárodním a snad i lákati čtenáře prostředky hledanými a
strojenými jsem nechtěl.“74 Pokud by snad Svátek svůj literární styl, založený z velké části na
touze čtenáře zaujmout poutavým příběhem obohaceným zajímavými historickými fakty,
zachoval pro své početné romány, nebyl by zde žádný důvod ke kritice. Tento český novinář,
který patřil mimo jiné do generace Vítězslava Hálka, Jana Nerudy, Adolfa Heyduka a
dalších, měl však ambice i na poli české historiografické tvorby.75
Analyzovat veškerou literární i odbornou činnost Josefa Svátka a vnímání jeho
osobnosti jakožto „historika“ jeho současníky, není cílem této práce, mimo to tak učinila
Barbora Valentová ve své kvalifikační práci zaměřené výhradně na tuto osobnost.76 Záměrem
však je poukázat na jisté kontroverzní teze a myšlenky Svátkových prací v souvislosti s
obrazem „mistra ostrého meče“ období raného novověku tak, jak ho tento český historik
vytvořil a jak jej mnozí další od něj nekriticky převzali.
V prvé řadě je nutné upozornit, že Josef Svátek nebyl pouze autorem čtyřdílného
románu Paměti katovské rodiny Mydlářů (o trvalé oblibě Svátkových románů svědčí i to, že
naposledy se roku 2009 dočkaly nového vydání), ale především dvou odborných statí
publikovaných v Lumíru mezi lety 1885-1887, K dějinám poprav a katů v Čechách a Souboje
v Čechách.77 Autor se zde pokusil komplexně zpracovat jak téma katů, tak především
historicky význačných poprav v průběhu českých dějin. Na základě mnoha příkladů zejména
z 16. a 17. století nastiňuje obraz kruté tradice útrpného práva, způsobů poprav, sociální
zavrženosti snížených lidí a celkově až „morbidní“ atmosféry v otázce hrdelního soudnictví
raného novověku.
Navzdory mnohým stereotypům vlastenecky laděného písemnictví, které se do prací
Josefa Svátka promítají, se jako mnohem kontroverznější jeví jiné autorovy myšlenky resp.
celková perspektiva, s jakou tento badatel k tématu přistoupil. Jedná se zejména o určitý
náhled na kata jako na ono „nejpodřadnější individuum“ městské společnosti. Jestliže se
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ZÍBRT, Čeněk, Dějiny hry šachové v Čechách od dob nejstarších až po náš věk: studie kulturně-historická,
Praha 1888, s. 28.
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Zejména SVÁTEK, Josef, Obrazy z kulturních dějin českých, Praha 1891.

Týž, Povstání lidu selského v Čechách roku 1680, Praha 1894.
Týž, Pražské pověsti a legendy, Praha 2002.
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VALENTOVÁ, B., Mezi historií a beletrií: Josef Svátek [bakalářská práce].
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Souborně byly obě tyto studie poprvé vydány v rámci jedné publikace roku 2004. SVÁTEK, Josef, Dějiny
poprav a katů v Čechách, Praha 2004.
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současné historiografii jeví problematické konkrétněji vymezit pojem „okraj společnosti“
případně „marginální skupiny“, Josef Svátek se tímto hlediskem nezabýval. Postavení kata
resp. rasa bylo v jeho očích striktně dané a zřejmé, což se projevuje už v jeho citovaném
značně apodiktickém úvodu, kde o osobě popravčího píše: „[…] proto ji také hned zpočátku
vyloučil ze spoluobcování svého, pokládaje ji za nečestnou, slovem za vyvrhel společnosti
lidské, kteréž i jen osobně se dotknouti, bylo dle domnění obecného spojeno se ztrátou cti.“78
Kat tedy představuje v prvé řadě osobu, s níž byl jakýkoliv kontakt, a to jak ústní tak fyzický,
naprosto zapovězený, bez možných alternativ. Nepsaná norma činící z fyzického kontaktu
absolutní společenské tabu se dále rozšiřovala i na jakoukoliv manipulaci s předměty
patřícími katovi resp. pohodnému, či vykonání jeho práce nebo činnosti podobné. Jakákoliv
spojitost, ať už domnělá nebo reálná, s takto nečistým jedincem hrozila definitivní infámií a
poklesnutím na sociálním žebříčku téměř na stejný stupeň, na kterém se nacházel člověk
snížený. Díky tomuto argumentu, jenž je Svátkem v jeho práci i dále notně podporován,
nemá smysl hledat ve zmíněných statích jakýkoliv pokus o ozřejmění možných interakcí
mezi katem, jeho rodinou a dalšími zástupci městské společnosti, v níž žil. Naopak v potaz
jsou brány pouze restrikce a zákazy, jež se týkaly této sociální skupiny – některé dokonce
zcela mylné, jako je kupříkladu fáma o nošení krvavě rudých šatů, aby byl mistr popravčí
dobře rozeznatelný od ostatních.79
Velice zjednodušeně, dle Svátkových tezí mistr popravčí a jeho rodina nesměli
svévolně navštěvovat kostely, vstup do města jim byl povolen pouze vlastní branou
nazývanou někdy také „fortna katova“, sňatky uzavíraly tyto osoby výhradně mezi sebou, což
vedlo k vytvoření určité úzce vymezené kasty, přičemž žádný potomek nebyl přijat cechem
do počestného řemesla. Stejně tak váha života tohoto jedince byla velice v očích ostatních
měšťanů a široké veřejnosti zanedbatelná – pokud mistr popravčí pochybil při výkonu
popravy případně útrpného práva, mohl se dočkat odpovědi rozezlených diváků ve formě
násilné likvidace.80 Další nepříjemná omezení se týkala rovněž každodenního života těchto
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Tamtéž, s. 8.
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Josef Svátek uvádí, že kroj i barvy byly katům předepsány. Mělo se jednat o šedivý špičatý klobouk
s červenou stuhou, červené spodky, červený náprsník a černý plášť s rudou podšívkou. SVÁTEK, J., Dějiny
poprav a katů v Čechách, s. 99.
Tuto fámu vyvrátil téměř paralelně již Zikmund Winter poukazující na skutečnost, že vyobrazení katů ať při
popravě nebo za jiných okolností nedokazují červený oděv, ale naopak různé možnosti oblékání stejně jako u
ostatních měšťanů. WINTER, Z., Kulturní obraz českých měst: život veřejný v XV. a XVI. věku, s. 881.
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Jindřich Francek napsal: „Mistři ostrého meče neodváděli vždy perfektní výkony na popravišti, což jim
přihlížející dav jen málokdy odpustil.“ Ve skutečnosti je známo jen pár případů o fyzické likvidaci popravčího
následkem jeho špatného výkonu. Častokrát je citován případ (rovněž Svátkem) z Pamětí Mikuláše Dačického o
agresi přihlížejících vůči dvěma katům, kteří špatně setnuli jednoho křesťana odsouzeného za vraždu žida: „a ti

32

jedinců – v kostele byl katovi i jeho rodině vyhrazen speciální prostor, stejně jako v krčmě,
kde si k dotyčnému nesměl nikdo přisednout z důvodu rizika ztráty své vlastní počestnosti.
Dokonce ani po smrti tato „katovská“ infámie nekončila, neboť snížení lidé byli údajně
pohřbíváni na odlehlém místě mimo kostelní hřbitov.81
Ačkoliv Svátkovo dílo mělo ambice být komplexní a jeho zpracování je s hlubší
znalostí problematiky obdivuhodné, obsahuje mnoho kontroverzí vzniklých právě na základě
striktního postoje autora. Diskutabilní je kupříkladu teze o společensky netolerovaném
kontaktu se sníženou osobou, pokud víme, že mnozí jedinci docházeli za mistry popravčími
z důvodu léčení. Této problematice se však Svátek věnoval. Stejně tak rozporuplná je
problematika křtů potomků snížených lidí – autor sice připouští, že se kmotrem mohl stát i
počestný člověk, „to ale byly příklady ojedinělé, které ničeho neměnily na obecném pravidlu
opovržení rodin katovských, a matriky křestní jsou toho dokladem, že novorozencům katovým
stáli za kmotry vždy zase jen katové a jejich ženy, byť i z daleka musili ke křtu přijíti“.82
Reflexi matričních zápisů téměř nijak neobohatily ani další historické práce ze současného
výzkumu.
Největším nedostatkem a vadou Svátkových statí je onen populárně-vědecký
charakter, díky němuž je téměř nejasné, z jakých pramenů autor vycházel (např. naprostá
absence citací). Ačkoliv se zdá, že velká část je založena na Svátkově archivářském
výzkumu, stejně tak patrná je i jeho značná invence v momentech, kdy činí historii o něco
přitažlivější, respektive pro čtenáře „šokující“. Intenzivně se kupříkladu zabýval jednotlivými
stupni a formami raně novověké tortury na základě normativních pramenů (zejména
Koldínovy knihy Práva městská) – nikterak však nepodrobil pramen kritice, případně
komparaci se svým výzkumem městského hrdelního soudnictví založeným kupříkladu na
studiu soudních akt. Ze samotného textu lze rozpoznat, že autor čerpal zejména z některých
městských kronik a dalších narativních pramenů – zvláště se zmiňuje o Pamětech Mikuláše
Dačického z Heslova a Poselkyni starých příběhů od Jana Františka Beckovského. Sám
Svátek v některých pasážích své knihy nepřímo ukazuje, s jakou pramennou matérií pracoval
především. Ve chvíli, kdy začíná líčit popravy a životy katů 16. a 17. století, reaguje na
katé neuměle s exekucí zacházeli, pročež se chasa na ně ponukly lítost maje, že křesťan pro Žida smrt trpěti
musí, a nemohlo toho chase zbraňováno býti, nebo i rychtář s služebníkem musel odtaď utéci.“ FRANCEK,
Jindřich, Katovské řemeslo v českých zemích, Hradec Králové 2007, s. 33.
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nedostatečnou pramennou základnu, „neboť který kronikář, který zapisovatel pamětí by se
byl obšírněji zabýval osobností tak opovrženou, jakou byl kat té doby?“83
Způsob práce Josefa Svátka snad nejlépe rozkrývá jeho pozůstalost uložená
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví na Strahově.84 Ta obsahuje jednak
rukopis historikových statí týkajících se dějin poprav a katů v Čechách, jednak vlastní
poznámky k vybraným případům opatřené citacemi a především velký počet výstřižků,
článků a fejetonů některých regionálních autorů 19. století. Články samotné představují
povětšinou krátké zprávy z dějin hrdelního soudnictví v dané lokalitě, případně se jedná o
přepsaný text raně novověkého pramene, nebo jen některé jeho části. Fejetony, které se zde
objevují, jsou kupříkladu z pera Františka Stanislava Huliciuse, Petra Miloslava Veselského
nebo také Františka Nechvíle.85 S ohledem na některé konkrétní texty v komparaci
s konečnou studií je patrná určitá Svátkova manipulace s textem, na jehož základě se snažil
rekonstruovat některý z prvků každodennosti snížených lidí. Jako jeden z příkladů lze uvést
fejeton zmiňovaného kutnohorského historika P. M. Veselovského nazvaný O co se lidé
hádávali, v němž autor přepsal tři zprávy z Kouřimi, které líčí jistý konflikt v otázce účasti
cechovních mistrů a tovaryšů na pohřbech snížených lidí v polovině 18. století. Některým
informacím nevěnuje Josef Svátek prakticky žádnou pozornost, ačkoliv se jedná o velice
zajímavé skutečnosti důležité pro pochopení vnímání snížených lidí a chování vůči nim od
zbytku městské komunity.86 Jiná fakta naopak poněkud poopravil, aby vyznění a smysl
dobového sdělení bylo o něco „důraznější“ a jasnější bez diskutabilních momentů.87
83

Tamtéž, s. 91.

84
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Spisovatel František Stanislav Hulicius (1825-1894) se zabýval historií města Mšeno, přičemž představoval
významnou regionální osobnost, spoluzakladatele mšenského Sokola (1864) a jednoho z regionálních
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86

Kouřimští starší punčochářského cechu kupříkladu roku 1748 píší: „Když pak v těch generálních artikulích to
zapovězeno není, že synové těch, kteří při krevním právě posluhují, k řemeslu připuštěni býti mohou, proč by
tedy jednomu každému, a obzvláště z dobré vůle na podobný pohřeb jíti chtějícímu zbráněno, anebo za nějakou
nečest jemu poctěno býti mělo! Neb také vědomo jest, že napodobným lidem k sv. kmotrovství notní a počestní
páni osobně se postavují, jich nemluvňátka na rukou nosejí , a skrze to přece nejmenší úhony na své cti
netrpějí!“ LA PNP v Praze, Osobní fond Josef Svátek (1840 – 1897). VESELOVSKÝ, Petr Miloslav, O co se
lidé hádávali, kt. 15, nefol.
87

V přepise P. M. Veselovského je zpráva punčochářského cechu zakončena větou: „Co se ale nesmyslného
namítání týče, že by snad v celé Europě pamětníka nebylo, aby katovský pohřeb nějaký poctivý cech vyprovázeti
měl, odpovídáme, že netoliko v Europě, anobrž v okolních městech ten obyčej jest, jak toho přiložená svědectví
dokazují, čemuž předce víra dána bude.“ Tamtéž.

34

Úryvky jsou povětšinou kratšího charakteru, stručně popisující zajímavosti hrdelního
soudnictví v daném kraji, přičemž u velkého počtu z nich chybí jméno autora. Srovnáním
s vydaným Svátkovým textem je však zřejmé, že autor z těchto spíše torzovitých a někdy až
anekdotických zpráv do značné míry vycházel. Naneštěstí vzhledem k vytržení nebo
vystřihnutí textu nelze mnohdy ani zjistit, z jakého dobového časopisu případně novin článek
pocházel. V této souvislosti se proto nabízí otázka, do jaké míry Josef Svátek uskutečnil svůj
vlastní archivní výzkum – kartičky s poznámkami (psanými jeho vlastní rukou) o
jednotlivých popravách či záležitostech mistrů popravčích totiž jen ve výjimečných
případech obsahují citaci primárního pramene. Naopak, autor zde ve většině případů má
citační poznámku k některému z dobových periodik – nejčastěji je to již právě zmiňovaný
Lumír, nebo také Muzejník, případně Světozor.88 Některé citace vyjma uvedení názvu
časopisu a ročníku obsahují spíše ojediněle i jméno autora příslušného článku, ze kterého
Josef Svátek čerpal. Kromě již výše jmenovaných autorů tak zjišťujeme, že velké množství
informací v Svátkových Dějinách katů a poprav v Čechách pocházejí z torzovitých poznatků
studia Antonína Rezka, Augusta Sedláčka a dalších zejména regionálních historiků.89
Ačkoliv je tedy tato populárně-vědecká publikace, které dal Svátek ve svém vlastním
rukopise podtitul „Náčrt kulturně-historický od Josefa Svátka“90, ve své komplexnosti
doposud nepřekonaná, skládá se z velké části pouze z kusých informací bez hlubšího
kontextu. Na základě těchto krátkých sdělení však Josef Svátek utvořil celistvý „obraz“
člověka sníženého (zvláště mistra popravčího), aniž by přihlédl k jakýmkoli regionálním
zvláštnostem a diferenciacím.

Tuto zprávu kupříkladu Josef Svátek nijak neinterpretoval a pouze vylíčil silný odpor Kouřimských vůči účasti
na pohřbu snížených lidí. Mimo jiné celý případ pojal jako korespondenci mezi Kouřimí a Kutnou Horou, což
však není z textu nijak patrné. SVÁTEK, J., Dějiny poprav a katů v Čechách, s. 100.
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periodikum Vlasteneckého muzea v Čechách. Dosud patří mezi významná vědecká česká periodika. [cit. 201515-6], Dostupný z WWW:http://www.nm.cz/.
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nebyl vydáván kontinuálně. Naposledy byl obnoven ve třicátých letech 20. století. Některá čísla jsou
digitalizována na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR. [cit. 2015-15-6], Dostupný z WWW:
http://archiv.ucl.cas.cz.
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(Nový Bydžov, Pardubice, ale také Náchod od místního archiváře a historika Jana Karla Hrašeho). LA PNP
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nefol.
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3.2.2. Snížení lidé v české historiografii
Svátkovým současníkem a historikem, který se rovněž zabýval problematikou
hrdelního soudnictví raného novověku a tedy okrajově i osobami sníženými, byl již vícekrát
zmiňovaný Zikmund Winter. Jeho metodologický přístup a práce s pramenným materiálem
však byla odlišná než Svátkova, jak lze poznat z jeho statí zabývající se touto problematikou
v rámci obsáhlého Kulturního obrazu českých měst.91 Osobě mistra popravčího v tomto díle
věnoval Winter některé z podkapitol (Kati ubíjeni; anatomie, Práce katova hříšná a
nebezpečná, důchody katovy, kat vyvrhel). Příznačně na závěr celé knihy v rámci kapitoly O
městském soudu92 sám napsal: „Konec knihy o soudech budiž věnován člověku v městě
poslednímu, nejopovrženějšímu – katu.“93 Winterovo umístění v textu implikuje skutečnost,
že snížený člověk je chápán spíše jako součást nebo dokonce „poslední“ prvek systému
městského soudnictví a nikoliv jako jedinec samostatné sociální skupiny. Tento přístup je
typický pro většinu odborných prací, nejen v případě Zikmunda Wintera. Na základě tohoto
prismatu je ke sníženým lidem metodicky přistupováno s jistými omezeními a do velké míry
„oříznutou“ perspektivou, která nedovoluje zasadit dotyčného a jeho rodinu do hlubšího
kontextu městské společnosti.
V rámci analogického srovnání způsobu zpracování Zikmunda Wintera a Josefa
Svátka, je patrné, že ačkoliv Winter mnohdy vycházel ze stejných pramenů (zejména Staré
Letopisy a Paměti Mikuláše Dačického z Heslova), jeho výzkum se opíral velkou měrou o
prameny městské provenience. Winterovy teze a závěry jsou tak doplněné o některé možné
alternativy, kterým Svátek nevěnoval prakticky žádnou pozornost, například ve své práci
postihl několik málo případů, kdy se měšťan/měšťanka rozhodla uzavřít s osobou sníženou
sňatek, nebo s ní měla milostný poměr narušující obraz absolutní izolovanosti snížených lidí
tak, jak byl vylíčen předchozím badatelem.94
Studium snížených lidí v průběhu dvacátého století nezaznamenalo příliš velké
změny, na rozdíl od celkového posunu v otázce výzkumu hrdelního soudnictví. Vesměs se
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Názvy jednotlivých kapitol indikují, na co byl z hlediska dobového studia těchto jedinců dáván důraz a co
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jednalo o stručné převyprávění již dosavadních poznatků, častokrát založených na zcela
totožných případech. Jiří Klabouch například ve svém Starém soudnictví opět rekapituloval
příběh jakési Mariany, o níž psal Mikuláš Dačický z Heslova, jež naletěla jistému
popravčímu a provdala se za něj, aniž by věděla, o koho se ve skutečnosti jedná. Klabouch
tak vysvětluje: „Když se chtěl kat pořádně oženit, nezbývalo mu, než dělat sňatkového
podvodníka.“95 Tento případ, popsaný již Josefem Svátkem i Zikmundem Winterem, se
s nadsázkou stal jistým katovským „evergreenem“ i mladších prací (např. u Jindřicha
Francka) a zároveň určitým interpretačním nástrojem, jak poukázat na silný sociální odstup
v otázce sňatků a jiných kontaktů.
Tuhý kořínek má rovněž stereotyp nebývalé „zámožnosti“ kata a jeho rodiny – stejně
jako v jiných pracích, i v publikaci Katovny a mučírny od Vlastimila Vondrušky se můžeme
dočíst, že „Katovské řemeslo bylo finančně velice výnosné, zvláště tam, kde žilo více lidí a
kata bylo neustále potřeba.“96 Badatelé v tomto případě vycházejí zejména z Josephiny a
Theresiany, tedy normativních pramenů stanovujících taxy za jednotlivé úkony spojené
s hrdelním soudnictvím, a málo z reálné praxe snížených lidí. V úvahu není brána skutečnost,
kolik bylo v daných regionech vykonáno poprav, zda vůbec byl kat tak často využíván, jak a
kým byl reálně placen a jestli výkon exekuce a činnosti útrpného práva byly jeho hlavním
finančním příjmem. Informace založené například na stále opakovaném vyúčtování Janu
Mydlářovi za popravu 27 českých pánů roku 1621 mají spíše jen ilustrativní charakter,
v žádném případě se však nejedná o hlubší sondu do finančních poměrů mistrů popravčích,
rasů a biřiců.
Na některé nefunkční vzorce poukazují již zmíněné regionální práce 80. a 90. let 20.
století či mladší (Jaroslav Pánek, Eva Procházková, Petr Kreuz ad.) založené částečně na
poznatcích starší historiografie a studiu pramenů městské provenience. 97 Prostor věnovaný
sníženým lidem je zde přesto téměř zanedbatelný a člověk „snížený na cti“ je stále pojímán
pouze jako součást hrdelního soudnictví a pozornost je mu věnována až po vykreslení funkcí
výkonného aparátu hrdelního soudnictví (v čele s městským rychtářem), o němž je uvedeno
pouze několik formálních informací případně místních zajímavostí.
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Pomineme-li další populárně naučné práce, například Vladimíra Šindeláře,98
v současné době se tématu mistrů ostrého meče věnuje nejintenzivněji Jindřich Francek.
Práce tohoto východočeského historika, které se snaží přiblížit problematiku snížených lidí a
hrdelního soudnictví v rámci vybraných východočeských měst, jsou do jisté míry značně
kontroverzní a zavedený směr výzkumu nijak výrazně nemění.99 V oblasti pardubického
studia snížených lidí je patrné, že se do značné míry opírá o poznatky starších článků z pera
pardubického archiváře Zdeňka Bičíka100 a regionální badatele Josefa Sakaře a Oldřicha
Ulricha. Znalost pramenné matérie Jindřicha Francka je ovšem velmi rozsáhlá, a je škoda, že
publikace mají spíše populárně vědecký charakter bez citování primárních pramenů. Určitým
nedostatkem Franckových publikací je minimální reflektování regionálních diferencí,
přestože se autor zabýval v tomto ohledu větším počtem lokalit. Propojení dosavadních
poznatků z jednotlivých regionů by bylo jistě přínosem. Jindřich Francek tak představuje
badatele držícího se pilířů bádání stanovených koncem 19. století, aniž by se větší měrou
zaměřil na fenomén cti potažmo bezectnosti, interakci snížených lidí s ostatními měšťany a
momenty, během nichž daní jedinci byli společností nejen odmítáni ale rovněž
akceptováni.101 Na některé další konkrétní rozporuplné interpretace Jindřicha Francka i
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ostatních autorů bude upozorněno v rámci kapitol věnujících se poměrům snížených lidí
města Náchoda a zejména Pardubic.

3.2.3. Zahraniční pohled na danou problematiku
Zahraniční studium snížených lidí coby jedné z okrajových skupin raně novověké
společnosti je ve srovnání s domácím prostředím ve svém vývoji mnohem dále. Zejména ve
výzkumu německých historiků v posledních třiceti letech došlo ke značnému posunu a
problematika „nepočestných“ jedinců se stala jedním z ústředních témat spojených s dějinami
každodennosti a historickou antropologií.
V devadesátých letech minulého století vzniklo hned několik prací, mezi nimiž jak po
faktografické, tak teoretické stránce, vyniká německá historička Jutta Nowosadtko. O tématu
„bezectnosti“ nebo jinak také nepočestnosti sepsala několik dílčích studií102 a svůj výzkum
zaměřený na oblast Bavorska shrnula v komplexní monografii Scharfrichter und Abdecker –
Der Alltag zweier „unehrlicher Berufe“ in der Frühen Neuzeit.103 Nowosadtko pojímá dějiny
katů, rasů a biřiců jakožto výhradní téma sociálních dějin, které svým obsahem a šířkou
zasahuje do několika dalších tematických oblastí – dějin kriminality, medicíny, kultury, dějin
mentalit a s tím i spojené otázky magie a dalších faktorů.
Zvláště přínosné jsou autorčiny poznatky týkající se tzv. „statusu bezectnosti“. Pro
bavorský region a další místa se jednalo o zákonně definovaný status vázaný na specifickou
živnost spojenou s krví.104 Tento status byl mnohem více dědičnou záležitostí, než že by byl
ovlivněn subjektivní zásluhou jedince. Zároveň však Nowosadtko konstatuje, že hodnota
nepočestnosti nebyla koncipována stejnoměrně a nelze ji zaměnit za úplnou infámii, čehož se
historická literatura někdy dopouští. Jinými slovy, dle autorky úplná bezectnost ve smyslu
naprosté pohany nebyla možná.
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Nowosadtko navíc zdůrazňuje, že nepočestnost sama o sobě nebyla statickým jevem,
podléhala mnohým proměnám závislým zvláště na třech základních faktorech –
zákonodárství a státní správě, cechovních organizací a statusu „postižených“ jedinců. Každá
z těchto rovin mohla chápání daného fenoménu do určité míry proměňovat. Nowosadtko
navíc v souvislosti s pochopením nepočestnosti přisuzuje zcela klíčovou hodnotu kontextu
jednotlivých situací, při nichž je „Unehrlichkeit“ zmiňována. Pozornost má být soustředěna
především k otázce, jakou úlohu v dané situaci nepočestnost naplňovala. Dle této německé
historičky se v prvé řadě jednalo o systém sociálního ohraničení, který byl typický zvláště
pro městskou společnost. Ten dával smysl a projevoval se zejména ve chvíli, kdy člověk
snížený nebo jeho příbuzný učinil pokus dědičné řemeslo opustit.105 Podobné tendence
narážející na odpor cechovních řemeslníků zaznamenává Nowosadtko především pro druhou
polovinu 18. století. Bez oficiálního potvrzení bylo opuštění sektoru nepočestných řemesel
prakticky nemožné.
Pro cechovní společenství a počestné řemeslníky byla nepočestnost jedním
z klíčových prvků vlastního fungování, neboť představovala nástroj stálé kontroly a zejména
disciplinace. Kontrola i proces disciplinace byly jednak namířeny směrem dovnitř
společenství, ale také mimo něj a snažily se tak veřejně určovat „podobu“ cti. Současně tento
systém napomáhal cechům vytvářet svou sociální exkluzivitu, vlastní sebeurčení a s tím
spojené vyhraňování se vůči ostatním. Tato formální společenství si vytvářela svou vlastní
čest respektive kód cti a s ním i svou politiku zaměřenou, mimo jiné na sociální ohraničení
vůči ostatním jedincům. Současně však autorka nastiňuje problematiku ambivalence
společenského a soukromého kontaktu s nečistými osobami. Soukromé jednání mohlo být ve
značném kontrastu k určitým projevům chování za přítomnosti širší veřejnosti. Nowosadtko
jmenuje hned několik druhů situací, při nichž se řemeslníci a jiní měšťané o svou čest obávat
nemuseli – mimo jiné sem patřilo i lékařské zacházení ze strany nečistého jedince. Některé
druhy privátních vazeb navíc byly naprosto běžné, zejména vztahy „nečistých“ jedinců
s lidmi ze svého sousedství.106
Zvláštní pozornost pak věnuje Nowosadtko spojení nečistých živností a medicíny.
Lékařství bylo v raném novověku hodnoceno jako esenciální prvek tohoto charakteristického
řemesla. Díky tehdejšímu „medicínskému pluralismu“, který umožňoval paralelně existenci
různých druhů lékařů/léčitelů, ať už se jednalo o akademické lékaře, lékárníky, lazebníky,
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ranhojiče, felčary, báby porodní, nebo o mistry popravní a pohodné, nedocházelo v této
oblasti k vytváření monopolu. Až do roku 1756 byla medicínská praxe mistrů popravních
v Bavorsku naprosto legální záležitostí.107 Vzestup vystudovaných lékařů a proces
profesionalizace medicíny jako takové vedl „katovské léčení“ pomalu do ilegality, čímž pro
některé znamenal i ztrátu důležitého finančního příjmu.108 Do kontextu s medicínou je zde
dávána i magie mistrů popravních, neboť pro 16. a 17. století nebyla hranice mezi těmito
dvěma složkami natolik znatelná, jako tomu bylo v pozdějším období.
Ve stejném období jako komplexní dílo Jutty Nowosadtko byla publikována také
monografie Wolfganga Scheffknechta Scharfrichter – Eine Randgruppe im frühneuzeitlichen
Vorarlberg.109 Jak už vyplývá z názvu, autor se zaměřil na rakouskou západní oblast
Vorarlbersko s hlavní metropolí Bregenz. Hned na úvod Scheffknecht čtenáře upozorňuje, že
představa o katu je doposud zatížena mnohými klišé – častokrát se jedná o obraz
„zakrvaveného chlápka“ těšícího se z utrpení druhých, navíc ještě pod vlivem alkoholu.110 Od
podobných představ se autor rozhodl oprostit a podívat se na tuto sociální skupinu jinou
perspektivou.
Vyjma postihnutí jednotlivých oblastí života popravčích, rasů a poslů právních
(vedlejší činnosti, sociální postavení, bydlení, genealogie bezectných, nepočestnost aj.) se
zabývá rovněž otázkou vzniku nečistého řemesla jako takového. Scheffknecht přisuzuje
klíčový význam postupnému prosazování státní moci do všech sfér lidského života.
Středověká jurisdikce měla v této oblasti doposud spíše „primitivní“ ráz. Jednak vedle sebe
paralelně existovaly různé formy soudnictví (ústní i fyzické souboje, také boží soud atd.),
navíc často nešlo konečné potrestání přes státní orgány a v tomto „polosoukromém“ systému
nebylo místo pro profesionálního kata. Změny začaly již v karolinském období, Scheffknecht
klade důraz na význam hnutí božích mírů jakožto důležitého mezníku právních změn. Začal
zde postupný proces modernizace a současně i racionalizace, při nichž starší formy
soudnictví ustupovaly novějším a svou podstatou pokrokovějším (inkviziční proces, konec
božích soudů aj.).111
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První zpráva týkající se kata ve Vorarlbergu z roku 1470 zaznamenává popravu
jistého člověka ve městě Bregenz.112 V tomto období byl ještě do této oblasti popravčí
půjčován z Ravensburgu – stejně jako v českém prostředí muselo být přislíbeno, že se vrátí
v pořádku a s bezpečným doprovodem. Od počátku 17. století do konce 18. století měla tato
oblast vždy svého mistra ostrého meče. V komparaci s českým prostředím můžeme sledovat
velké množství podobností, v některých momentech by se dalo říci prakticky shodných jevů,
a to jak v sociálním postavení snížených lidí, tak v každodennosti nečisté profese.
Jedna z mála zahraničních publikací, která, díky své dostupnosti v českém jazyce,
více oslovila i českou akademickou obec, je práce německého historika Richarda van
Dülmena Bezectní lidé: o katech, děvkách a mlynářích: nepočestnost a sociální izolace v
raném novověku.113 Jedná se o do jisté míry kontroverzní práci, která je ve srovnání s domácí
historiografií metodologicky propracovanější, ovšem v komparaci s dvěma předchozími
autory je Dülmenův počin spíše krokem zpět. Ačkoliv se jednotlivými aspekty života
snížených lidí autor rovněž zabývá, nejedná se žádným způsobem o hlubší analýzu. Téměř
bez výjimky opomíjí některé ambivalentní vztahy, jak je popsala kupříkladu Jutta
Nowosadtko. Problémem studie je její teritoriální zaměření na celou německou oblast.
Možné regionální diferenciace u takto velkého prostoru jsou pouze naznačeny, nikoliv však
detailněji rozpracovány. Jako diskutabilní se rovněž jeví autorovy mnohdy suverénní závěry
týkající se samotného fenoménu cti a bezectnosti.114 Celkově vyvolává Dülmenova práce
dojem určité „nedotaženosti“, autor sice popsal některé zajímavé a důležité momenty
každodennosti snížených lidí, pozornost jí však nevěnoval komplexně a ponechal tak některá
stará klišé.
Bylo by možné jmenovat některé z dalších autorů zabývající se především mistry
popravními,115 ovšem z hlediska metodologie jsou velice inspirující a přínosné i některé
zahraniční studie věnující se přímo fenoménu cti. Hlavní teoretické myšlenky k dané
problematice budou podrobněji rozebrány v následující kapitole.
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4. Čest jako badatelský problém
Fenomén cti respektive bezectnosti se významně promítal do každodennosti jak
počestných tak snížených lidí, je proto nutné se nad touto problematikou pozastavit a věnovat
jí detailněji pozornost i z teoretického hlediska. Hned na úvod je nutné zdůraznit, že na rozdíl
od autentických pojmů poctivost a čest, je pojem bezectnost více historiografickým
konstruktem současnosti, než dobovým pojmem. V pramenech se s ním lze setkat spíš
ojediněle.116 Pokud tedy bude v práci dále tento pojem užíván, měl by být chápán jako určitá
„sníženost“ na cti, než jako absolutní ztráta a absence této kategorie, která není dle mého
mínění a i zahraničních poznatků bádání jasně prokazatelná.
Této antropologické konstantě respektive určité vlastnosti začala být v historickém
bádání věnována větší pozornost v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století s počátkem
nových metodologických směrů (zvláště historické antropologie, mikrohistorie a dějin
každodennosti) a tím pádem i s příklonem k novým tématům. Jedním z předmětů historikova
zájmu se stal i fenomén cti, který je ve srovnání s domácí historiografií zpracován v mnohem
větší míře pracemi z německé oblasti. Zahraniční historiografie se snaží zvláště o propojení
poznatků sociologie s historickou každodenností v období středověku a raného novověku
z pohledu různých sociálních skupin a z mnoha odlišných aspektů. Pro samotnou
problematiku je nanejvýš žádoucí vymezení pojmu čest, který je mnohdy chápán, na základě
nejasné interpretace, značně abstraktně.
Inspirativní a jako stále aktuální se v tomto ohledu jeví teorie francouzského
sociologa Pierra Bourieua, jenž ztotožnil čest s klasickým příkladem symbolického kapitálu –
tedy s jakoukoliv vlastností, eventuálně pouze představou o této vlastnosti, vytvářenou
veřejností na základě určitého společenského konsensu. Důležitým předpokladem je
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skutečnost, že dané společenství v souladu s tímto shodným postojem je schopno osvojit si
kategorizaci dané vlastnosti, přičemž následně klasifikuje a rozpoznává různé způsoby
chování jako (v tomto případě) čestné či nečestné. Celá tato idea dobré pověsti je tedy dle
Bourdieua založena výhradně na představě těch druhých, kteří jí utváří a později i hodnotí.117
Bourdieu v souvislosti s touto teorií nastínil i otázku objektivizace dané vlastnosti, která
může být provedena mimo jiné byrokratickou cestou formou různých norem a nařízení.
Symbolický kapitál je samozřejmě využíván v každodenní praxi, neboť pokud je jednou
člověk jeho „držitelem“, má předpoklad rozvíjet i své další kategorie včetně kapitálu
finančního. Jedná-li se o člověka čestného, snáze bude mít například možnosti profesního
uplatnění, a tedy i peněžního výdělku, než člověk „nečestný“ respektive postihnutý některou
z forem újmy na cti. Symbolický kapitál lze tedy dále rozšiřovat a upevňovat stejně jako
kapitál finanční, který je se symbolickým v úzkém provázání.
Na příkladu poznatků Pierra Bourdieua je částečně naznačena základní diference mezi
vnímáním cti očima jednadvacátého století a společností raného novověku. Jádro problému
tkví právě v oné objektivizaci této kategorie, která je na rozdíl například od 17. století dnes
do značné míry subjektivní, ne však ve smyslu, že by člověku raného novověku chyběl
v tomto ohledu individuální názor a vlastní prožitek. V současnosti je tato hodnota mnohem
více abstraktním pojmem, v mnoha ohledech odlišně vnímaným a založeným zejména na
morálních zásadách jednotlivého člověka. Vztah mezi subjektivním a objektivním vnímáním
podmíněným určitými sociálními normami činí historikům, kteří se zabývají daným
fenoménem, značné potíže, neboť je velmi obtížné stanovit měřítko subjektivity
v konkrétních případech. Proto je někdy čest interpretována až příliš apodikticky jako striktně
daná konstanta s přesnými znaky a zákonitostmi. Každopádně čest přestavovala v raném
novověku důležitou součást každodenní praxe, která se projevovala obzvláště ve specifické
formě komunikace během všedního dne měšťanů. Z dnešního pohledu by sémanticky byly
nejblíže pojmy jako váženost, dobrá pověst, u nobility i starobylost a zachovalost. Ovšem
jmenovaná synonyma představují jen formální hledisko – dobrá pověst měšťana sedmnáctého
století pochopitelně znamenala častokrát diametrálně odlišný systém hodnot než pro
současného člověka.
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O poznatky Pierra Bourdieua a dalších sociologů, zejména Maxe Webera, George
Simmela a Norberta Eliase118 se z velké části opírá i současná zahraniční historiografie v čele
s výrazným představitelem německého bádání Martinem Dingesem. Tento německý historik
přispěl k tématu zejména svými studiemi zabývajícími se konceptem a metodologií
samotného tématu cti. Dinges nahlíží na čest jednak ze sémantického hlediska a jednak jako
na téma, jež přísluší do pole působnosti historické antropologie.119
Autor v druhé z citovaných studií předkládá čtenářům deset základních tezí týkajících
se studia této kategorie, kterou považuje za tzv. fenomén dlouhého trvání. 120 První z tezí se
týká genderu a upozorňuje v ní na rozdílné vnímání cti na základě pohlaví.121 Mužský nebo
ženský rod činí člověka rozdílným v rámci rolí, které zastává v rodině či jiných malých
sociálních (ať už formálních nebo neformálních) skupinách, stejně jako čest. Zásadní
diference jsou též v pojímání cti u mužů a u žen. Dinges dává důraz nejenom na skutečnost,
že dcery mají rozdílnou čest než synové, ale samotný rod s ohledem na jeho význam staví na
první místo. Věk, občanské postavení, profese apod. jsou vždy až za tímto rysem, neboť
forma „poranění“ cti se odvíjí především od pohlaví.
Svou další tezí upozorňuje Dinges na fakt, že nositelem cti není pouze jedinec, nýbrž i
skupina jakožto celek.122 Jestliže byla na cti pohaněná žena, úzce se to dotýká i jejího muže,
který je nucen se na celé záležitosti podílet a bránit tak pověst své manželky před očima širší
veřejnosti. Primární skupinou je pochopitelně rodina, která společně se sekundárními
skupinami (ty, které jsou založené na věku, sousedství, profesi apod.) regulují konflikty
týkající se cti. O sekundárních skupinách se Dinges rozepisuje v další části a načrtává tak
částečně i téma autonomie skupin v otázce zmíněné regulace. Ta se povětšinou odehrávala ve
veřejném prostoru, což je jeden ze zásadních rysů daného fenoménu.123
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Inovativní je jedna z klíčových myšlenek, kterou německý historik nastínil ve svých
posledních čtyřech tezích a která se týká tzv. kódu cti. Zatímco výsledky historické
antropologie se doposud opíraly především o výzkum praxe sporů o čest a měly problém čest
uchopit jako pojem, jelikož ho určovaly samostatně v závislosti na pohlaví, profesi, věku a
dalších aspektech, Dinges hovoří o cti jako o variabilním symbolickém systému, v němž
musí být těmto znakům věnována náležitá pozornost. Tento systém, jak ho sám nazývá kód
cti, je tvořen slovy, gesty, způsoby chování, respektive jejich zanedbáváním. Každý jedinec
si v průběhu života osvojuje specifický kód cti neboli určitý hodnotový systém společnosti a
zvnitřňuje si tak od útlého dětství, co do tohoto myšlenkového řádu patří a co již nikoliv.
Podle Dingese slouží tento systém (který je ovšem vždy diferencovaný v závislosti na
různých skupinách, společenstvích apod. s ohledem na jejich rozdílné hodnoty), zejména ke
každodennímu navazování a vytváření sociálních vztahů mezi jedinci. Velkou měrou tak
navázal na koncept francouzského sociologa Bourdieua a jeho teorii symbolického
kapitálu.124
Studie Martina Dingese zabývající se daným fenoménem jako tématem historické
antropologie je součástí obsáhlého sborníku Verletzte Ehre, Ehrkonflikte in Gesellschaften
des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, na němž se podíleli i další autoři. Sborník je
v kontextu daného tématu široce zaměřen a pojímá příspěvky věnující se jak pojmu cti,
konceptualizaci výzkumu a otázce genderu, tak funkci násilí, urážejícím symbolům a
problematice bezectnosti prezentovanou již zmíněnou Juttou Nowosadtko. Téma šlechtické
cti v pozdním středověku zde představuje studie od Hillay Zmora,125 na jejíž poznatky
v současnosti navazují i někteří čeští historici. Úloze a každodennosti cti pro venkovské
obyvatelstvo s důrazem na aspekt veřejnosti u této kategorie se podrobněji věnoval Michael
Frank.126
Ačkoliv je v zahraniční výzkum zastoupen nemalým počtem zejména německých
historiků (kupříkladu Rainer Walz,127 Hans Wellman128, Peter Schuster129 a další) v domácím
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prostředí se, jak už bylo výše naznačeno, do povědomí historiků nejvíce zapsala práce
Richarda van Dülmena Bezectní lidé.130 Dülmen patřící mezi přední historiky prosazující
metodologii historické antropologie se pokusil ve své publikaci zachytit jednak základní
úlohu cti v raně novověké společnosti, jednak otázku infámie následující po „ztrátě“
počestnosti. Nutno však říct, že ne ve všech ohledech je tento počin zdařilý, závěry
německého historika jsou často příliš striktní bez snahy o nastínění jiných alternativ (což je
mu vytýkáno i u jiných prací zaměřených na období raného novověku), které se v mnohých
momentech přímo nabízejí. Vrátíme-li se však k hodnotě cti, Dülmen chápe tuto
antropologickou konstantu jako zcela zásadní element nutný pro vedení tzv. „počestného
života“. Ačkoliv citované prameny mnohdy ukazují komplikovanost dané problematiky,
autor častokrát interpretaci podřizuje své úvodní myšlence, když říká: „Nic nebylo pro muže
a ženy v raném novověku cennější, než „dobrá pověst, bezúhonnost a čest.“131 Dle závěrů
Dülmena byla základním kamenem sociálního statusu jedince, a tedy současně i podmínkou
úspěchu v mnohých životních situací raně novověkého člověka (dobré vztahy se sousedy,
podmínka pro úspěch ve své živnosti, úspěšná sňatková politika či sociální mobilita v rámci
společenství).132
Do protikladu cti je postavena infámie, jíž rovněž autor přisuzuje klíčovou úlohu
spojenou s pocity strachu a přehnaného respektu, hovoří o disciplinační až pacifikační funkci
stavovské společnosti.133 Každodennost raně novověkého člověka je líčena jako neustálý boj
o čest, neboť nevěnovat dostatečnou pozornost např. vzniklým pomluvám by znamenalo
veliké riziko ztráty cti a tudíž i následného vyloučení z „počestné“ společnosti. Bohužel však
není příliš jasné, za jakých podmínek opravdu reálná infámie hrozila, neboť stejně jako
ukazuje české prostředí, z důvodu účasti ve sporech o čest tomu tak být nemuselo. Nijak
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podchyceny zde nejsou ani případné regionální diferenciace, neboť Bezectní lidé mají
představovat obraz marginálních vrstev v celé německé oblasti.
Nepochybně důležitým poznatkem Dülmenovy práce je však určitá pluralita ctí, jak
na ni ve svých studiích upozornil už Martin Dinges.134 Dülmen rozlišuje mezi ctí měšťana a
vesničana stejně jako mezi ctí muže, ženy a dalších, ze své podstaty odlišných, skupin. Děje
se tak z důvodu rozdílného sociokulturního zázemí pro jednotlivá společenství – tím se
pochopitelně různily i požadavky na jedince do nich patřící.135 Více se také věnuje nárokům a
požadavkům cechovních organizací, které se v mnohých momentech snažily představy o
počestnosti korigovat a ovlivňovat tak ostatní měšťany, včetně ideje „počestného života“.
V tomto ohledu je vliv cechovních organizací a jejích členů na městskou mentalitu postihnut
v české historiografii jen ve velmi malé míře.
Recepce fenoménu cti v prostředí českého dějepisectví prošla rovněž proměnami,
v posledních letech závislými do jisté míry i na středoevropském bádání. Výzkum byl
v počátcích studia orientován de facto jen dvěma směry, a sice k normativnímu pojetí
zachycenému v rámci zemských zřízení a zejména městského práva (Koldínova Práva
městská) a na téma elitní pojetí šlechtické cti, které je zastoupeno větším počtem prací a
dílčích studií. Trestně-právní koncept cti je prezentován staršími studiemi Rudolfa Rauschera
zabývajícího se nářkem na cti v oblasti zemského práva.136 Karel Malý se deliktům cti, mezi
něž patří zhanění či nářek na cti, věnoval pro období 15. a 16. století ve své práci Trestní
právo v Čechách. Zde kladl zejména důraz na určitou interakci mezi právem zemským a
právem městským. Zároveň vytvořil základní charakteristiku a rozčlenění jednotlivých
deliktů proti cti, o něž se opírají i současní badatelé. Jeho práce má bezesporu širší rozsah,
než tomu bylo u Rudolfa Rauschera, neboť se autor neomezil pouze na teoretickou rovinu
normativního zachycení cti, ale věnoval se rovněž praktické stránce šlechtického a městského
prostředí v kontextu tohoto fenoménu.137 Nejnověji se pak obdobnou tématikou zabýval Petr
Kreuz, jenž rozšířil přehled „kodifikace cti“ o výsledky ze svého výzkumu týkajícího se
praxe komorního soudu v letech 1526-1547.138 Autor se pokouší striktně diferencovat
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jednotlivé delikty cti, přičemž hojně užívá kvantitativních metod, díky nimž poukazuje na
zastoupení jednotlivých deliktů. Určitým nedostatkem Kreuzovy analýzy je naprostá absence
sociálního kontextu jednotlivých aktérů stojících před komorním soudem, který by
pravděpodobně mohl danou tématiku obohatit o určitou antropologickou rovinu. Ta se jeví
jako naprosto nezbytná pro osvětlení úlohy počestnosti u těchto jedinců a pochopení dobové
mentality.
Fenomén cti spojený s nobilitovanou skupinou společnosti byl reflektován mnohem
intenzivněji již pro období pozdního středověku – pomineme-li starší práce, poslední dvě
desetiletí reprezentují tento směr studia publikace Josefa Macka. Zejména pak druhý díl jeho
Jagellonského věku, ve kterém klade důraz na hodnotu šlechtické urozenosti a statku v úzkém
provázání se ctí a pověstí šlechtice na přelomu středověku a raného novověku.139 Na poli
bádání šlechtické cti představuje znatelný posun monografie a zároveň edice Jany Janišové,
jež učinila podrobnou sondu do prostředí šlechtických sporů o čest na Moravě v raném
novověku. Spíše sémantické rovině cti se pak věnoval ve své monografii Svět české
aristokracie 1500 – 1700 historik Petr Maťa, který zároveň metodologicky navázal na
Martina Dingese a převzal myšlenku kódu cti a aplikoval ji na prostředí raně novověké
šlechty.140
Práce Jany Schwallerové-Fáčkové a Terezy Siglové nastiňují tématiku cti v zcela
odlišném sociálním prostředí. Konkrétně se zabývají spory o čest v kontextu raně
novověkého města. Jana Schwallerová-Fáčková zaměřující se na spory o čest v poddanském
městečku Veselí nad Lužnicí v 17. a 18. století obohatila svou práci mimo jiné o perspektivu
historické antropologie a doposud dříve nikým nezpracovaný přehled německé historiografie
zabývající se tímto fenoménem. Z hlediska pramenné heuristiky se autorka opírala především
o tzv. rychterní knihy přinášející svědectví ze světa každodennosti „městské cti“ raného
novověku.141 Jana Schwallerová se snažila v prvé řadě sledovat příčiny jednotlivých sporů,
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místo vzniku, jejich průběh a určitou eskalaci, dále pak postupy všech zainteresovaných při
řešení konfliktu a způsoby chování jednotlivých aktérů.142
Tereza Siglová, která před několika lety publikovala svou monografii Soudové zisku
nenesou (která vychází z její dizertační práce) a další dílčí studie, podrobně analyzovala
konflikty pardubických měšťanů, včetně mechanismu jejich vzniku, následného řešení a
typologického zařazení. Současně se snažila postihnout rovněž spory o čest, které v daném
městě a okolních lokalitách představovaly poměrně frekventovanou záležitost.143
Dalšími opomenutými aspekty fenoménu, mezi něž patří i problematika cti a genderu,
se zabývala kolektivní práce vydaná v roce 2010 v rámci výzkumného projektu Masarykovy
univerzity v Brně, která shrnuje i dosavadní výsledky českého bádání a reflektuje nastolený
směr výzkumu.144 Kniha je z hlediska obsahu rozdělena na dvě základní části – první
Panovník a šlechta a druhá Města a venkov. Genderovými aspekty sporů o čest se zde pro
období středověku zabývala Michaela Malaníková společně s Tomášem Borovským. Spory o
čest v prostoru českých a moravských měst jsou dále zastoupeny studiemi Hany Jordánkové,
Ludmily Sulitkové (zaměřující se na královské město Brno a město Krupku)145 a Dalibora
Janiše, který se věnoval sporům o čest kroměřížských měšťanů v 16. století.146

4.1. Čest v kontextu městského prostředí
Zaměříme-li se na čest ve starším období, studium cti v období středověku v českém
prostředí bylo orientováno doposud spíše směrem k nobilitě, „měšťanská čest“ v tomto
období je prozatím tématem téměř nezpracovaným. Z jedné strany to lze přičítat absenci
příslušných pramenů a z druhé velmi ojedinělým zmínkám v pramenech narativní povahy.
Přesto nelze konstatovat, že by čest v kontextu městského neexistovala a začala se objevovat
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až období raného novověku, ve kterém je tato problematika, díky bohaté pramenné základně,
zaznamenaná na velice dobré úrovni. Jak již bylo řečeno, tato antropologická konstanta měla
svou specifickou podobu i u ostatních skupin společnosti, nikoliv jen u středověké nobility.
Pro případ městské společnosti ji patrně nebylo nutné dlouho dobu písemně zaznamenávat,
respektive její obrana spadala spíše do soukromé sféry jednotlivých měšťanů. Manželské
spory pak měl na starosti soud církevní. Vzhledem k velkému počtu zaznamenaných sporů
v 16. a 17. století by bylo mylné usuzovat, že se podobné případy neodehrávaly již dříve či
měly v zásadě jiný kvalitativní charakter. Naopak jako pravděpodobnější se zdá, že
v souvislosti s intenzivním procesem byrokratizace se i městská čest stávala čím dál tím více
věcí veřejnou. Ve svém jádru však byla čest měšťanů v mnohém až diametrálně odlišná od
cti šlechtické, jejímž elementárním znakem bylo úzké propojení s urozeností jedince.147
Jistou diferenci ukazují i situace spojené s uvězněním nobilitovaných jedinců – zatímco
šlechtici se mohli de facto zaručit díky závazku na „čest a vieru“, nižší vrstvy byly odkázány
k zajištění svých rukojmí.148
Otázkou však je, jaký charakter a především jakou funkci měla čest měšťanská
v raném novověku. Je ale nutné podotknout, že i v rámci města je možné díky rozličným
sociálním skupinám čest dále diferencovat. Přesto zde zůstávají rozpoznatelné některé
společné rysy. Čest jako hodnota nebyla prvkem zcela samozřejmým, nýbrž byla v průběhu
života závislá na nepřetržité ochraně resp. znovuobnovování ze strany svého držitele, jak
dokládají četné spory o čest. Tereza Siglová zaznamenala pro období 16. a 17. století pro celé
pardubické dominium přibližně 850 trestně-právních sporů, z nichž téměř jednu třetinu
tvořily spory o čest.149 Siglová si obdobně jako Jana Schwallerová povšimla znatelně
menšího ženského zastoupení v písemně zaznamenaných konfliktech – jednalo se přibližně o
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necelých 30 % všech sporů.150 Malý podíl žen účastnících se těchto „obhajob cti“ může
implikovat fakt, že nebylo bezprostředně žádoucí, případně nezbytné, aby ženská část
městské i venkovské obce řešila své rozepře „byrokratickou“ cestou. Pokud už ženy byly
zainteresovány do soudního řízení, představovaly povětšinou žalobkyně. 151 Jedním
z vysvětlení je rovněž fakt, že ženy nebyly členkami cechovních organizací ani nestály v čele
městské správy a nepodílely se tak bezprostředně samy na určité disciplinaci v otázce
ochrany poctivosti. Na druhé straně muži, připraveni hájit svou dobrou pověst před širší
veřejností, stáli před městským soudem mnohem častěji. Mnohdy byli jako členové
městských cechů o to více povinni soudním procesem projít nejen kvůli své vlastní cti, ale i
za účelem ochrany cti celého cechu.
Podobně jako to reflektoval Richard van Dülmen u poměrů německého prostředí,
stejně tak se i v českých městech setkáváme se značnou upjatostí a konzervativností v otázce
cti ze strany těchto formálních společenství. Náznaky tlaku a dodržování etického kodexu od
cechů jsou patrné jak v Náchodě, tak Pardubicích.152 Rychtářské manuály města Náchoda
z druhé poloviny 17. století svědčí o tom, že mnozí jedinci zahájili svou soudní obhajobu
právě na popud cechu, ke kterému přináleželi.153 V některých případech je dokonce patrné, že
tlak ze strany těchto organizací mohl být hlavní motivací, proč se rozhodl dotyčný celou
záležitost řešit soudní cestou.154 Zainteresovanost a určitý zájem cechů na způsobu
projednávání těchto rozepří se promítala i do formy „vzhlášení“ za dobrého a poctivého
souseda, které následovalo zpravidla vždy po vyřešení vzniklého konfliktu.155 Pouze v malém
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počtu případů došlo k jiné než slovní satisfakci. Velice často se tak setkáváme s formou, kdy
nejenže měšťan má za dobrého a poctivého souseda daného města, ale „že ho za poctivého
tak jak ho poctivý cech jeho a celé město drží“.156
Příčiny či záminky pro vznik sporů o čest pak měly podobu nejrůznějších urážek
častokrát vyřčených pod vlivem alkoholu, ale také nařčení mnohdy s hlubším podtextem
vyjadřujícím dlouhodobější napětí mezi dotyčnými měšťany. Konflikty a komunikační „šum“
v krčmách a šenkovních domech, které představovaly specifický sociální prostor, mohly vést
až k násilí, přesto byly zcela běžnou a frekventovanou záležitostí. Roku 1663 podobný spor
řešil i Jakub Dvořák, rychtář ze vsi Vysokov, a Samuel Bůna, poddaný poličského kláštera,
když „o posvícení náchodském na truňku piva sedíce oba spolu za stolem při jednom řádu
začivše mezi sebou všeliko řeči štiplavé jeden druhém podávali, tak dalece až z toho popuzení
přišlo, že Jakub Dvořáků rychtář vysokovský Samuele Bůnu hrncem neb roháčem z kterého
pivo pili, v hlavu udeříce okrvavil a zranil.“157 Vzhledem ke skutečnosti, že se podobné
rozepře odehrávaly zpravidla ve veřejném prostoru za účasti většího počtu osob, bylo
nezbytné svou čest později hájit rovněž veřejnou cestou, i když se mnohdy mohlo jednat (z
pohledu jednadvacátého století) o nepodstatné banality.
Užívaná vulgární označení měla nejrůznější podoby, přesto mezi nejčastější patřila
šelma, kluk, zrádce, zloděj, viselec, ale také huncstut158 a další159 Zvláštní kategorií jsou
nařčení týkající se jedinců z nepočestných neboli snížených řemesel, mezi něž můžeme řadit
katy, rasy neboli pohodné a biřice. Explicitní spojení s těmito jedinci či s jejich profesí byla
brána velmi vážně a obranná reakce na sebe nenechala dlouho čekat, neboť právě
vykonavatelé těchto řemesel byli nazýváni bezectnými, dobově sníženými na cti.
S podobným označením se nesetkáváme u žádných jiných marginálních skupin lidí, jejichž
sociální status rovněž lze považovat za nízký.160
Speciální skupina hanlivých označení byla přisouzena ženám, jejichž čest byla úzce
spojena s jejich vlastní sexualitou respektive pohledem veřejnosti na ni. Urážky týkající se
žen jsou významným svědectvím o rozdílném genderovém vnímání společnosti. Pokud se
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sexuální chování ženy vymykalo jisté společenské normě, můžeme se setkat s častým
označením kurva, doplněné o nejrůznější přívlastky typu biřická, tuplovaná apod.161 Michael
Toch, německý historik, takto popsal celý repertoár hanlivých označení a rozdělil je
typologicky do sedmi různých kategorií podle jejich specifického charakteru. Jedná se
kupříkladu o nadávky sexuální, kriminální, náboženské, týkající se zvířat atd.162
I přes nemalou kvantitu sporů o čest a jejich soudní řízení, sankce pro případné viníky
byly buďto velmi mírné nebo úplně žádné. Většina rozepří, jak již bylo naznačeno, skončila
klidným smírem obou stran stvrzeným podáním ruky, a to navzdory obsáhlé a podrobné
kodifikaci, která upravovala sankcionování podobných případů v rámci městského práva.163
Avšak jen málokdy je v historiografii poukazováno na skutečnost, že ačkoliv normativní
prameny raného novověku dávaly přednost soudnímu jednání před soukromým řešením
sporů o čest, přikláněly se nejprve k smírnému řešení, jak je uvedeno v Právech městských
Kristiána z Koldína. V článku XIX Koldínova zákoníku je řečeno, že „předkové naši slušně a
spravedlivě nařídili“, aby soudcové dříve než přivolají k soudnímu řízení svědky „povinni
budou stran k přátelskému jednání podati“.164 Ke sporům o čest je také nezbytné přistupovat
jako k obvyklým situacím za přítomnosti nejrůznějších mnohdy vyhrocených emocí, při
nichž jedna strana zhaněla druhou, přičemž ta častokrát oplatila stejnou mincí. Ve výsledku
tedy v mnoha případech prošli újmou na cti oba zainteresovaní a vzájemné usmíření bylo
nejlepší volbou, jak zachovat veřejný klid a pořádek. Na závěr celého konfliktu oba jedinci
prohlásili jeden o druhém, že jsou „na poctivosti zachovalí“ a celá záležitost tak v daném
okamžiku neměla vážnější následky.165 Zápisy sporů o čest jsou navíc doplněny o případné
finanční sankce, pokud by se snad jedna strana uchýlila k „rozjitřování“ celého sporu a
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někdy v budoucnu ho otevřeně zmiňovala.166 V kontextu města Pardubic docházelo pouze
výjimečně k přísnějšímu potrestání formou vězení. Jestliže bylo rozhodnuto o podobném
potrestání, týkalo se převážně případů, které byly v určitých aspektech atypické a svou
podstatou závažnější – konflikty mohly přerůst do násilné podoby, nebo byly spojeny
s jedinci, u nichž se takovýto spor opakoval již vícekrát, případně byla urážka namířena na
vysoce postavenou osobu.167 Zároveň se však formy trestu a postup řešení v průběhu času
proměňovaly, což můžeme díky dochovaným rychtářským manuálům sledovat na příkladu
Náchoda. V průběhu 17. století je u zaznamenaných konfliktů týkajících se cti patrná změna
právě z hlediska sankcí. Zatímco na počátku století byli provinilci zpravidla dáni do šatlavy
ihned po bezprostředním zjištění příčiny, povětšinou na dobu projednání městským soudem,
avšak následným vězením už potrestáni nejsou, v druhé polovině 17. století je k tomuto
prvotnímu opatření přikročeno už jen velice zřídka.168 Jisté modifikace, které nastaly
z hlediska sankcí, ve formách komunikace zúčastněných, ale i ze strany městské rady a
rychtáře, jsou jednou z rovin sporů o čest v městském prostředí, kterým není věnována
přílišná pozornost. Mimo jiné delikty cti nebyly v prostoru náchodského panství historiografií
téměř nijak postihnuty. Více snad objasní až budoucí bádání v oblasti této problematiky. Pro
účely práce však bylo nezbytné stručně nastínit základní východiska sporů o čest, přičemž
intenzivněji bylo při zpracovávání pramenné materie přihlíženo k samotné úloze snížených
lidí v daných konfliktech.
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4.2. Symbolická rovina snížené živnosti na příkladu sporů o čest
Spory o čest, ať už se jedná o Náchod či Pardubice (lze pozorovat u obou těchto
měst), dávají poznat dvě důležité roviny významu z hlediska vnímání snížených lidí. Za první
rovinu můžeme pokládat čistě symbolické pojetí nečisté živnosti neboli spojení sníženého
řemesla s nepočestností jako takovou, častokrát za absence konkrétní „bezectné“ osoby.
Pojem ras případně kat a další jazykové variace se samy o sobě staly používanými
komunikačními prostředky, které měly charakter vulgárního označení a nadávky. Snížená
živnost jako symbol nečistoty, bezectnosti a mravního poklesku se objevuje zejména
v zaznamenaných rozepřích týkající se obrany vlastní poctivosti. Je však nutné zdůraznit, že
užívání podobných urážek se dělo především v symbolické nekonkrétní rovině. Přirovnání
buďto k samotné osobě rasa nebo obvinění z výkonu podobné nečisté práce není zpravidla
spojováno s určitou sníženou osobou, ale pouze s představou o ní. Tento poznatek je důležitý
právě z hlediska poznání sociálního statusu snížených lidí a postavení určitého jednotlivce,
jelikož na základě zmíněné praxe sporů o čest nemůže být postihnut jak vztah místních
měšťanů ke sníženému člověku tou dobou žijícího v jejich blízkosti, tak ani mínění o něm
samotném.
U symbolické roviny se setkáváme zpravidla s dvěma variacemi týkající se snížené
profese, první, kdy pojem ras/kat a jeho různé obměny jsou užity jako bezprostřední urážka
podobně jako šelma, kluk, viselec, huncfut atd.,169 a druhá, kdy je dotyčný povětšinou na
základě očitého svědectví obviněn z vykonání některé z typicky rasovských činnosti –
nejčastěji „odření kůže“ z telete, krávy či jiného zvířete. V případě zvolených měst se
setkáváme s oběma variantami. Označení pro snížené lidi se objevovalo jak u mužů, tak také
u žen. Roku 1603 v Náchodě takto „obvinila jest Magdalena Sládková Annu Čapkovou
z nářku poctivosti že by Anna Čapková mluviti měla jí vůči že jest od kata vyprošena a kurva
stará a že neví co je, odkud je, neníli katova dcera.“170
Podobné urážky jako v tomto případě jsou častokrát součástí širšího kontextu.
Zůstaneme-li v náchodském prostředí, ve třicátých letech se zde odehrál jeden z mnoha sporů
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o čest, a to mezi vdovou Kateřinou Fabianovou a pekařem Jiříkem Strnadem jinak
Danyelovem. Fabiánová si stěžovala na chování jmenovaného Strnada a zvláště poukazovala
na dotčení počestnosti její a jejích potomků. Jiří Strnad je měl údajně počastovat několika
různými nadávkami (šelma, zrádce, kluk, lotr, viselec sakramentský, dále kurva a vopice
sakramentská) a mimo jiné řekl, slovy Kateřiny Fabiánové: „že není i se mnou hoden při této
obci býti, než aby nás katem z města vyvedli“.171 Strnad vše popřel a popsal ze svého pohledu
vzniklý konflikt mezi ním a synem jmenované Kateřiny Janem Fabiánem týkající se
počestnosti jeho pekařského řemesla. Jan Fabián prý dříve rozmlouval se Strnadovým
učedníkem Janem Šafářem, jehož se tázal, proč se vyučuje zrovna u tohoto pekaře, když při
městě cech pekařů není, „a že učení bude tak poctivé, jako by se u rasa učil“.172 Obzvláště
spojení počestného řemeslníka s nečistou živností bylo vnímáno velice negativně. Samotná
nadávka ras nepatřila mezi ty nejčastější, proto je nutné zaměřit se i na způsob a onen kontext
jejího užití.173
Obvinění z vykonání práce pohodného se setkávala prakticky vždy s negativní reakcí.
V některých situacích vedl jednotlivé aktéry strach o ulpění této nálepky (nečisté profese) až
k přehnanému úsilí se podobného nařčení definitivně zbavit. Na pardubickém panství to
nejlépe reprezentuje případ Jana Krčmáře ze Semína obviněného jistými sousedy Mikulášem
Hauferem a Václavem Pospíšilem z „dření kůže jelenů“ v Kladrubské oboře.174 Ačkoliv
z textu vyplývá, že Jan Krčmář celou záležitost již jednou úspěšně řešil a snažil se újmu na
cti („že se rasem dělati“) ze sebe smýt, vedl celý případ ještě jednou k v tu dobu se na
panství zdržujícím komisařům České komory. Motivace podobného chování vyplývá
z konečného ustanovení mluvícího v Krčmářův prospěch, neboť „jestliže by se toho kdokoliv
jemu rovný dopustil a témuž Janovi Krčmářovi aneb jeho dítkám zle vzpomínal, a tím věci
vytýkal, aby pokutu dáti povinen byl“.175 Podobných případů nenalézáme mnoho a ne u všech
se setkáváme s takto důkladným přístupem ze strany obviněného.
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Roku 1676 pohaněl Jiří Čejka, mlynář na náchodském panství, Václava Smrčku, tou
dobou rychtáře vsi Lipí (nedaleko města Náchod) „totiž že by tele scepenělé na Mrštníku
odříti měl“.176 Přinejmenším v tomto případě nebylo jiného východiska, než celou záležitost
podstoupit rychtářskému soudu a veřejně se bránit, celá aféra se totiž odehrála za přítomnosti
svědků v domě náchodského měšťana Jana Soukala.177 Přítomnost dalších osob vedla k jejich
samotnému hlubšímu zainteresování, neboť právě jistý Martin Lokvenc žádal, aby pekelský
mlynář Jiří Čejka byl vsazen do šatlavy. Ten vypověděl, že „opilství svému pokad co mluvil,
to přičítal, a že se v tom nepamatuje byvše velmi truňkem obtížen“, pročež závěrem „vše
cokoliv o něm Václavovi Smrčkovi nectnostně mluvil, odvolal a jeho Václava Smrčku při
právě za dobrého a poctivého člověka, bez újmy své poctivosti vyhlásil a ve všem
odprosil“.178 Větší dohru celá záležitost dále neměla.
Čistě symbolické pojetí končilo tam, kde se v celé záležitosti angažovali konkrétní
snížení jedinci a byli tak sami původcem sporů o čest, nebo byli přinejmenším s celou
záležitostí nepřímo spojováni. Roku 1620 si takto stěžoval soused osedlý Martin Kejklíček na
náchodského biřice a rasa Petra Píče, „že jest o něm zle mluvil a jeho na poctivosti nenáležitě
dotýkal, i jiným lidem v zlou pověst udával, jakoby se týž Martin Kejklíček něčeho neslušného
při zabití hovada svého dopustil, a proto že by se jemu rasu rovnal“.179 Hlavním problémem
byla skutečnost, že místní sousedé začali vzniklou fámu po náchodském rasovi opakovat.
Svou roli tak sehrály klasické klevety, Dülmenem považované za zásadní v otázce
počestnosti.180 Městská rada v čele s purkmistrem Petra Píče nijak nepotrestala, ovšem
Kejklíčka vyhlásila za počestného, a ty křivé řeči vůči němu „umořila“, nadále „Martinovi
Kejklíčkovi manželce a dítkám jeho nyní ani v časech budoucích k žádné škodě újmě nebo k
ouhoně nejsou a býti nemají a nebudou moci nižádným vymyšleným způsobem na žádným
místě jakby to koli lest lidská stíhati chtěl, poněvadž se uznalo, že se mu v tom na všem křivda
děje.“181 K tomu, aby se podobné spory daly klasifikovat jako specifický typ, jich je
zaznamenaných málo, jedná se jen o několik případů. Nicméně je zde patrný jeden prvek,
176
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který se u běžných sporů o čest nevyskytoval takto pravidelně, a sice obava z přenesení
domnělé újmy na potomky poškozeného. O strachu z dopadu špatné pověsti na základě
vykonání „nečisté“ práce na generační respektive rodinný transfer píše Richard van
Dülmen182, avšak v českém prostředí se s podobnými případy příliš nesetkáváme.
Přesto zde obavy v této souvislosti panovaly (zejména u několikrát jmenovaných
členů cechovních organizací), a to nejen ze zmaření cti a tím i budoucnosti svých dětí, ale i
své vlastní. Cechmistr řemesla řemenářského a uzdařského Jan Šafář z České Skalice si
stěžoval náchodskému hejtmanovi, že ho náchodský mistr, konkrétně Jan Slanina, na schůzi
cechmistrů „plundroval před dobrejmi a poctivejmi lidmi a řemeslníky“.183 Slanina měl
údajně prohlásit, že mu kazí dílo, neboť prodává kůže pod cenou, a jak Šafář vypověděl: „a
že mu tam chodím račte odpustiti do města Náchoda dělat a odřít, že nyní Kopřiva jejich
v šatlavě sedí a já že na jeho místě tam dřít chodím.“184 Zmíněný Fridrich Kopřiva byl
náchodským mistrem popravním, tou dobou zavřený na delší čas v šatlavě (více o jeho osobě
v následujících kapitolách). Přirovnání k postavě mistra popravního, jak sám Šafář napsal,
představovalo pro jeho osobu nesmírnou pohanu a riziko újmy na cti. Zvláště se obával, že
pokud by se z tohoto nářku „nevyvedl“, nemohl by nadále setrvávat ve společenství ostatních
cechovních mistrů a byla by tak nenávratně poškozena nejen jeho čest, ale i živnost.185 Jan
Slanina svedl celou záležitost na klevety Šafářovy manželky, která jeho slova překroutila.
Případ dvou jmenovaných řemeslníků však svědčí nejen o konkurenčním obchodním boji,
nýbrž poukazuje rovněž na skutečnost, že členové živností jako bylo řemenářství, uzdařství,
ale také koželužnictví a jirchářství, tedy řemesel spojených se zpracováním kůží a tím pádem
i artiklem, s nímž pracoval ras takříkajíc každodenně, mohli být „náchylnější“ k podobným
typům obvinění. Konflikt dvou jmenovaných ukazuje, že hranice mezi čistou a nečistou
živností mohla být poměrně tenká.
Posledním způsobem, jak se lze se sníženými lidmi setkat v rámci sporů o čest, je
jejich vlastní účast v roli obžalovaného, nikoliv však ve spojení s nečistým řemeslem, ale
z tradičních příčin sporů o čest. Skutečnost a představa, že se bezectný člověk opovážil sám
někoho nařknout a překročit tak tím své vymezené pole chování, byla pro některé
konzervativnější jedince silně provokativní. Jistá Anna, manželka pardubického souseda
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Matěje Vermona, si stěžovala, že jí manželka posla právního nařknula z ukradení perel.
Městský rychtář a dva radní se rozhodli příčinu rozepře prošetřit, „poněvadž se tu nemalého,
ale těžkého nedůvodného nářku jedné poctivé starožitné sousedy, prve nikdy od žádného
nenaříkáno, která jest od týchž vnitř doložených snížených lidí, těžce uražena a nařčena“.186
Roku 1685 zase přeloučský pohodný Václav Holík pohaněl na cti jistou Alžbětu Rackovou
tím, že jí nazval čarodějnicí.187
Zejména spory o čest, v nichž snížení lidé figurují buďto jako symbolická forma
urážky nebo jako reální jedinci, upozorňují na problematiku symbolické a praktické stránky
nečisté živnosti. Atributy snížených lidí byly svým způsobem už dané ještě před setkáním
s konkrétní osobou, což do velké míry mohlo určovat postoj vůči tomuto člověku. Být
spojován či jakkoliv přirovnáván k rasu a katu, jak bylo popsáno, znamenalo pro některé
jedince částečné ohrožení a dotčení jejich dobré pověsti a tím pádem i společenské pozice.
Stále zde ovšem hrála svou roli i neformální rovina, která nesmí být opomenuta. Popsané
případy mají své vlastní limity ve smyslu své výpovědi. Zajímavým momentem bezpochyby
zůstává sledování této interakce mezi množinou různých významů a reálnou praxí, což bude
zmíněno i v následujících částech práce.
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5. Postavení snížených lidí v rámci normativních pramenů
Prameny trestně-právní povahy jsou důležitým zdrojem pro poznání dobové mentality
a vnímání snížených lidí z hlediska obecnějšího veřejného mínění nebo též pohledu „shora“.
Jejich výpovědní hodnotu nelze přeceňovat, neboť jsou z větší části dokladem snahy, jak
tomu mělo být, nikoliv odrazem toho, jak tomu bylo, což je nezbytné brát v úvahu. Zejména
v případě snížených reprezentují normativní prameny jeden z důležitých úhlů pohledu, jenž
ovšem mohl mít svou reálnou podobu v každodenní praxi obce raného novověku. Stále se tak
jedná pouze o rovinu formální, mnohdy nevztaženou k praktické zkušenosti jednotlivců.
V souvislosti s problematikou sociálního statusu snížených lidí hrají kodifikace a formální
pokusy o právní uspořádání ještě jinou roli, a sice „potvrzující“ s ohledem na některé aspekty
živnosti snížených jedinců. Právě díky právním normám víme, že některé rysy kupříkladu
katovské živnosti byly s touto profesí spojeny i v širším povědomí, než jen na úrovni
lokálních zpráv. Naopak k některým prvkům existence a každodennosti této sociální skupiny,
které starší i současná historiografie de facto paušalizovala jako obecný fakt, se normativní
prameny nikterak nevyjadřují. Zajímavá je i skutečnost, které prvky prošly tímto pomyslným
„sítem“ a byly coby důležitější zaznamenány a které nikoliv. Obecně lze konstatovat, že
tendence usměrňovat větší měrou chování snížených lidí „shora“ a jejich působení v městské
společnosti jako takové se v českém prostředí příliš neobjevují, přičemž v pramenech ryze
právní povahy je prakticky nenacházíme. Naopak, vzhledem k různým často zmiňovaným
restriktivním nařízením vůči těmto jedincům je pozoruhodné, nakolik pocházejí ze
samotného lokálního kontextu a jsou tvořeny spíše jednotlivci a společností daného města.
Začneme-li u kodifikačních snah šestnáctého století, k problematice snížených lidí
(konkrétně biřice a kata/rasa) a jejich svědčení před městským soudem se stručněji vyjádřil
ve svém zákoníku pražský právník Mistr Brikcí z Licska (cca 1488 – 1553).188 V kapitole
LXVIII nazvané O svědcích a jich povahách vuobec pojednává artikul XXVII (Biřic v něčem
muož svědčiti, ale kat nikdáž) o diferenciaci mezi biřicem a katem, který (jak vyplývá
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z textu), je vnímán jakožto sociálně mnohem níže postavený jedinec, než řečený posel
právní.189 V úvodu články tento právník představil čtenáři specifickou situaci, na níž je
názorně vysvětleno, jak postupovat. „Některý, jsa obžalován z vraždy, umínil mieti obranu,
jenž sau pravili se viděti, že, moci se bráně, řečenú vraždu jest učinil. Mezi kterýmižto svědky
jeden byl biřic a druhý kat. I jest otázka z strany žalobníka, zda-li tito nemají slušně od
svědectví býti zavrženi, jakožto zlopověstní, a zvláště kat, jenž lidi z peněz umrtvuje a
zabíjí?“190 Je přinejmenším nápadné, že Brikcí z Licska do této skupiny nezařadil i rasa (také
jinak řečeno pohodného), který mezi ony „zlopověstné“ bezpochyby patřil. Jedním
z pravděpodobných vysvětlení je úzká spřízněnost profese pohodného a kata, ovšem někdy i
rasa a posla právního jinak biřice. Uvnitř městské obce zastávala tyto dvě funkce zpravidla
jen jedna osoba, na základě čehož byla různými způsoby označována v pramenech městské i
církevní provenience.191 Nikdy se však nepojí živnost biřická s živností mistra popravčího,
tyto dvě osoby mají v rámci městského hrdelního systému zcela rozdílné postavení a
povětšinou jsou rovněž odlišným způsobem placeny.
Mistr Brikcí z Licska rozvedl svou úvahu nad nastalou situací v komparaci s dnešním
náhledem na danou problematiku až nadčasově. Položil otázku: „Poněvadž kat činí skutky
právu a saudu potřebné, a bez něhož spravedlnost pravého saudu ani konce nemuož vzíti,
zda-li bez překážky takového skutku nemá za hodného svědka přijat býti?“192 Způsob myšlení
autora je založen na čistě pragmatickém uvažování a citovaný poznatek Brikcího z Licska
odhaluje určitou kontroverzi ve vnímání mistrů popravčích a jemu blízkých, o níž mohl
uvažovat nejen pražský právník, ale i měšťan raného novověku. Jedná se o pro společnost
prospěšného jedince vykonávajícího světskou spravedlnost, nebo o z morálního a mravního
hlediska zkaženého člověka? Práva městská dávají jednoznačnou odpověď: „Že biřic bez
pochyby muož svědčiti, ale kat, že, pro lakomstvie, a pro mzdu časného zisku najat jsa,
dobrovolně, jakožto zoufalec, vražedlníkem se činí a ustanovuje, od svědectví hodně bývá
zavržen jakožto zlopověstný. Ani rychtář pro to, ač by sám skrze se zločince trápil, od
svědčení nemá zbráněn býti; nebo to činí pro milovánie spravedlnosti a z dluhu úřadu svého.
Ale kat toliko pro naději peněz skutky své koná.“193 Městská kodifikace tak argumentovala
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v prvé řadě nelichotivou peněžní motivací rychlého výdělku, na rozdíl od jednání městského
rychtáře, které je podle Práv městských vždy vedeno touhou po spravedlnosti. Paradoxem
zůstává, že článek nijak nereflektuje právě určitou nemožnost vykonávat profesi jinou, což
bylo zapříčiněno z velké části silným odporem raně novověkých cechů přijímat do svých řad
potomky snížených lidí. Vzhledem k jisté dobrovolnosti, která je zde zmíněna, tak vyvstává i
otázka, do jaké míry byla tato hradba skutečně neprostupná, a zda bylo obvyklé, že se i
jedinec do té doby považovaný za počestného rozhodnul pro tuto nečistou živnost
z finančních důvodů. V každém případě, vrátíme-li se k uvedenému článku, z hlediska zápisu
v Právech městských nemělo být svědectví kata před soudem nijak relevantní. Tímto
ustanovením veškeré zmínky k osobám sníženým de facto končí.
Sdílnější v dané problematice jsou pak Práva městská Království Českého a
Markrabství Moravského – zákoník vypracovaný českým právníkem a kancléřem Starého
města Pražského Pavlem Kristiánem z Koldína, který byl přijat 1579 zemským sněmem jako
závazná kodifikace městského práva.194 Ačkoliv se Koldínův zákoník detailně věnuje otázce
nářku na cti a zhanění,195 tedy spíše otázce cti jako takové a její ochraně, pozornost vůči
kategorii úzce se ctí související, myšleno „bezectnosti“ (respektive nepočestnosti), se tento
normativní pramen zabývá jen čistě okrajově.
Navážeme-li tematicky na ustanovení Mistra Brikcího z Licska týkající se hodnoty
svědecké výpovědi a kompetence svědčit u snížených lidí vůbec, Koldín se touto otázkou
zabýval v kapitole O svědcích a svědeckých výpovědích. Konkrétně v článku B.LXI, jenž
začíná výčtem: „Svědkové pak tito při městském právě býti nemohou.“196 Text se neomezuje
pouze na osoby zastupující nečisté řemeslo, ale systematicky nevhodné svědky rozděluje do
několika skupin, od nezletilých, bláznů, otroků, lidí v manželském svazku („Manželka
manželu svému, ani zase manžel manželce své“), podezřelých ze spojenectví s obžalovaným,
194
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až po hluché a křivopřísežníky.197 Šestý oddíl pak zahrnuje: „Infamis, zlopověstný, na cti
zmařilý, aneb kterýž náprávu pro nářek na cti vykonati musil.“198 Přestože Koldín přímo
explicitně o katech, rasech a biřicích nehovoří, je zřejmé, s ohledem na jeho definici infámie
neboli potupy resp. pohany, že tyto osoby spadaly právě do této kategorie.
Práva městská dělí infámii dvojím způsobem, a to na tzv. infamia juris a infamia
facti. První případ pohany nastává prakticky po proběhnutí určitého procesu, kupříkladu
nářku na cti nebo pohanění, neboť „když někdo něčeho nenáležitého a neslušného před sebe
vzal, a někdo s ním o to před právem činiti maje, naň by to provedl; tak žeby soudcové
rozsudkem svým jej za takového sententia capitali vel criminali odsoudili.“199 Jednalo se tedy
o jednorázový čin, který měl moc dotyčného definitivně dehonestovat. 200 V tomto případě se
pravděpodobně jedná více o teoretický náhled, než o běžnou praxi před městským soudem,
poněvadž, jak už bylo řečeno, spory o čest a podobné rozepře neměly zpravidla takto závažně
poskvrňující dopad do budoucna.201 Ačkoliv tedy Koldín hovoří o „snížení osoby“, podobná
označení (myšleno snížený) je pozorovatelné pouze u zástupců nečistých profesí, nikoliv u
osob odsouzených v rámci sporu o čest nebo jakýchkoliv jiných konfrontací.
Snížení lidé patřili s největší pravděpodobností do druhé skupiny jedinců, kteří byli
postiženi tzv. infamia facti. Pohana tohoto charakteru nastala, jestliže by „někdo neřádný
život vedl, nectnostně, nechvalitebně a nekřesťansky se choval“.202 Koldín však specifikuje
jen velmi opatrně. Kromě toho, že se jednalo obecně o člověka, který nevedl řádný život a
dobrým lidem bez přestání škodil apod., řadí sem rovněž nevěstky a jedince, kteří se dopustili
násilí anebo jakékoliv nepravosti na vlastních rodičích. I zde dochází k snížení na poctivosti
zabraňující podat svědomí „v při městské, ani v při hlavní“.203
Skutečnost, že rasové, biřici a kati nebyli přímo jmenováni v minulém ustanovení
týkající se újmy na cti a svědectví, nemá implikovat, že by Koldín tuto skupinu lidí
považoval za počestné jedince. Naopak, v článku M.XLII. patřící do kapitoly O pokutách a
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trestáních daná kodifikace vypočítává specifické jedince, kteří se nemají zavazovat
k manželství s lidmi „dobře zachovalými“.204 Daný artikul tak přímo říká: „Lidé neužiteční
jako jsou stupkové, čtveráci, bubeníci, pištci, židé, rasové, biřici, kejklíři, žebráci, chodci a
jiní těm podobní lehkomyslní lidé dcer lidí dobře zachovalých, ani sirotkův, ani schovanic
sami sobě, ani jiným k manželství zamlouvati, ani žádným vymyšleným způsobem zavazovati
pod skutečným od práva trestáním, nemají.“205 Koldín sice připouští, že otázka manželského
svazku a výběr budoucího druha/družky spadá spíše do soukromé sféry každého jedince
(neopomíjí tedy otázku svobodné volby), nicméně „městu i jedné každé obci dobře nařízené
na tom záleží, aby táž města i obce lidmi šlechetnými a dobře zachovalými naplňována byla.
A protož v městech a při obcech dobře nařízených takoví nemají ovšem trpíni, ani s jinými
dobře zachovalými lidmi srovnáni býti.“206 Norma je v tomto ohledu striktní a směšování lidí
na cti zachovalých s osobami sníženými nebo jinými slovy „neužitečnými“ prakticky
nepřipouští. Na závěr doplní: „chtějí-li se takoví ženiti aneb vdávati, ať hledí rovné sobě
osoby pojímati a s nimi se přízniti.“207 Společenská konvence, nedovolující sňatky s jinými
osobami než s těmi se stejným sociálním statusem, byla v tomto případě navíc až překvapivě
silná. Obzvláště u snížených lidí je zřejmé, že se okruh možných manželů/manželek zúžil
vskutku jen na úzkou skupinu lidí, mezi něž patřili buď jedinci vykonávající stejnou profesi,
anebo jejich potomci. O záležitosti úzkých rodinných vazeb a nemožnosti výběru jiného než
opět sníženého partnera bude detailněji pojednáno v rámci jednotlivých kapitol týkajících se
pardubických a náchodských poměrů.
Pakliže bychom očekávali, že osobě kata bude věnována větší pozornost především
z hlediska výkonu profese, kupříkladu v souvislosti se specifikací útrpného a hrdelního práva,
faktem je, že mistr popravčí se jmenovitě v Právech městských objeví pouze jednou v rámci
ustanovení spadající do kapitoly O trápení aneb útrpném právu, a o popravách. V souvislosti
s jeho osobou, je pouze upozorněno: „Také ani se toho dopouštěti má, aby od katův přílišným
a násilným mučením lidé přetrhováni a při trápení usmrcováni býti mají.“208 Idea o přirozeně
kruté a násilnické povaze mistra popravčího se objevuje pravidelně i v dalších normativních
pramenech. Očividně tak docházelo k instinktivnímu propojení představy o výkonu útrpného
práva a exekuce s osobní charakteristikou a vlastnostmi kata jakožto určité persony. Přestože
204
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jsou známy i „jemnější“ stránky charakteru těchto jedinců,209 dlouho přistupovala historická
literatura k sníženým lidem se stejným stanoviskem, aniž by se snažila překročit myšlenku
jednoduše znějící: „kdo jiný by to mohl vykonávat“. V potaz není brána ani omezená
možnost výběru jiného řemesla a ani skutečnost, že jestliže se dotyčný narodil do rodiny
vykonávající po generace některou ze snížených profesí, ambice vykonávat jiné z řemesel
nutně mít nemusel, neboť nečistá profese pro něj představovala normalitu. V tomto momentě
je důležité zdůraznit, že v 16. a 17. století není znatelná jakákoliv iniciativa ze strany mistrů
popravčích a jiných o sociální integraci (tohoto charakteru) do městské společnosti.210
Na jistou dobovou představu „kat, coby osoby s násilnickými sklony“ navazuje i
Josephina neboli Nové právo útrpné a hrdelní vydáno roku 1708, poté, co bylo přeloženo do
češtiny Kašparem Janem z Bilenberku.211 Josephina danou problematiku rozšířila na
mnohem větší okruh osob, než jak tomu bylo u Koldínova zákoníku. Upozorňuje prakticky
na všechny osoby více či méně spojené s výkonem hrdelního práva a práva útrpného, jak
ukazuje výčet v rámci druhého Artikulu: „Jiné a ku právu náležející potřebné a náležející
lidé jakožto rychtáři, žalářníci, biřici neb šatlavní služebníci, mistři ostrého meče a katané
mají se nápodobně dle své povinnosti, jakožto mírní lidé chovati a proti rozumu a právu
nenáležitě k soužení a mučení vězňů nemysliti, jim věci jich bráti, s nimi ostře a přísně
zacházeti, tak aby těm bez toho již skrze vězení a trestu očekávajícím souzeným zločincum
ještě větší příkoří bez nového přečinění se dálo.“212 Daná kodifikace tak možná nechce
upozornit pouze na jistý rys mistrů popravčích, ale na obecnou vlastnost lidské povahy,
myšleno přirozenou příchylnost k násilí u osob starajících se kupříkladu o vězně. Podobné
profese vyžadovaly povahu vyrovnanou, zachovávající důstojné jednání i ve vypjatých
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situacích a nezneužívající svou moc, čehož si raně novověká společnost byla očividně
vědoma. Josephina se explicitně vyjádřila i k mistru popravčímu, který byl možnosti zneužití
svých kompetencí pochopitelně nejblíže: „Má se mistru popravnímu a jeho čeledi nanejvejš
zapověděti při mučení žádných pověr a skrze takové přílišnou ukrutnost ku přiznání pravdy
vymocti.“213
Narážka na pověry má patrně implikovat spojení mistrů popravčích s možným
čarodějnictvím, o čemž svědčí rovněž dvacátý článek věnující se již jednotlivým způsobům
trestání a pokutování včetně bezprostřední přípravy dotyčného delikventa před samotnou
exekucí. Daná norma uvádí: „Ten den zaopatřiti dáti, přílišným nápojem nepřeplniti aniž
Mistru popravnímu nějaké pověrečné a čarodějné ceremonie dovolovati.“214 Předpoklad
inklinace mistra popravčího k čarodějným praktikám byl pochopitelný a převážně založený
na vědomé manipulaci s mrtvým tělem po proběhnuté popravě.215 Ačkoliv tato spojitost
snížené profese a některých způsobů čarodějnictví byla natolik známou, že byla hodna
zapsání do Nového práva útrpného, v českém prostředí mistři popravčí jako delikventi
obvinění z těchto praktik příliš nefigurují. Otázkou tedy je, zda tato asociace nebyla typičtější
po německé části monarchie, nikoliv pro české prostředí.
Mistři popravčí jsou v rámci dvacátého artikulu stručně zmíněni ještě na dalších
místech a díky kodifikaci takto zaměřené na útrpné a hrdelní právo máme zaznamenány
některé další aspekty života popravčích, kterým předcházející zákoníky, zejména Koldínova
Práva městská, nevěnovaly žádný prostor. Jedním z těchto aspektů je i riziko fyzického
napadení ze strany přihlížejících popravě v případě špatného provedení resp. selhání ze
strany kata. Josephina v tomto ohledu uvádí: „Se nějaká příhoda neb neštěstí při popravě
státi měla, rána tolikráte koliv se nepodařila, provaz přetrhl či žádný, pod ztracením statku a
hrdla se opovážiti nemá, na mistra popravního měněji na zločince, aneb na právo sahati.“216
Norma nepojímá osobu popravčího pouze jako osobu na cti sníženou a tím pádem ve všech
ohledech bezprizorní, avšak jako v jistých momentech plnící i funkci ochranitelskou. Článek
je následně zakončen právním ustanovením jednotných tax, které měl mistr ostrého meče
obdržet za provádění úkonů v rámci útrpného výslechu. Za pouhé představení svých nástrojů
mající účinek v prvé řadě odstrašující dostal kat 1 zlatý a 12 krejcarů. Za přiložení palečnic
obdržel pouze 36 krejcarů, stejně jako za vymrskání z města. Podstatně vyšší příjmy měl mít
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kat při zapůjčení svých služeb do jiného města, kde si vlastního popravčího nedrželi. Dle
nařízení Nového práva útrpné by měl obdržet za každý strávený den ve městě jeden zlatý a
12 krejcarů.217 Důvodem zavedení pevně stanovených tax byla snaha, aby nedocházelo
k přeplácení katů v některých regionech, kde se snížení lidé pokoušeli určit vlastní hodnotu
mzdy za odvedené činnosti.218
Nově se v Josephině objevuje kat ve spojitosti s lékařskou, případně léčitelskou praxí,
neboť „když tak právo útrpné provedeno, aneb dalece jež přišlo, že zjistenec skrz muky na
svých oudech skutečnou škodu trpěl, mají se především od mistra popravního takové zase
dobře napraviti a všechna potřebná pomoc, odpočinutí a vychování zaopatřiti.“219 Prameny
městské provenience svědčí o tom, že léčitelské schopnosti kata se neomezovaly pouze na
léčení delikventů, kteří prošli útrpným výslechem, ale v závislosti na schopnostech
jednotlivce byly přístupny i ostatním měšťanům. Fenomén léčení v asociaci se sníženými
osobami je historiografií postihnut jen velmi povrchně, přestože i další prameny
normativního charakteru dávají poznat, že se nejednalo o výjimečný jev, ale spíše o běžnou
praxi.220 Zainteresovanost snížených lidí v této oblasti dokládá i nové ustanovení týkající se
všeobecného lékařství vydané Marií Terezií 24. července 1753, které vzniklo za účelem
omezit některým dosavadním špatným zvyklostem v oblasti lékařství a vnést do tohoto
odvětví určitý řád a profesionalitu. Nový lékařský řád byl adresován zvláště k zástupcům
těchto profesí: „zemští, krajští a městští physici, neb v přirozenosti učení lékaři i lékařští
cvičenci, ranhojiči, neb felčaři, apatykáři, lazebníci, na oči-průtrž a kámen-hojiči, též báby
při rodících ženách“.221 Mistři popravčí tvořili spíše nedisciplinovanou skupinu léčitelů bez
řádného lékařského vzdělání a jejich praktiky byly perspektivou normativních pramenů
vnímány více s despektem než uznáním. Lékařský řád se zmínil o katech hned dvakrát,
nejprve v souvislosti s povinnostmi krajských a městských lékařů „byťby se ono lékařského,
neb ranhojičského obchodu, jakož i vzdělávání a prodávání líků, neb přesto to nedovolujícího
podvodu postraních lékařů, starých bab, dryjáčníků, poběhlců, ovčáků, katů, neb rasů týkalo,
a pokudž by proti nim od vrchnosti, neb magistrátů požádané zastání učiněno nebylo,
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okolostojičně lékařskému shromáždění ihned udali, tak aby ono Praesidentu nato správu
složiti, a tudy přestupníci dle povahy věcí slušně potrestáni býti mohli“.222 Na adresu těchto
pochybných léčitelů bylo následně dodáno: „Vyvstávání dryjáčníků, kejklířů, i s jejich líkami
v veřejných boudách, též privátních domích, při a mimo jarmarků bez vejminky se tímto
docela zapovídá, tak také se mají mistři ostrého meče, neb kati vnitřního i zevnitřního hojení
docela zdržeti.“223 Snaha o disciplinaci resp. úplné omezení těchto „lékařů-amatérů“ se jeví
jako zcela pochopitelná v kontextu s obdobím, o kterém hovoříme, a se skutečností, že
způsoby léčení katů znali pouze oni sami a jejich pacienti. O účinnosti podobných nařízení
lze spekulovat, neboť ještě na počátku 19. století jsou známy případy snížených lidí, kteří se
amatérskou medicínou intenzivně zabývali a léčitelská praxe tak patřila k jedněm z možných
příjmů v období, kdy klasické řemeslo popravčích bylo už po delší dobu na ústupu.224
Uvedení podobných norem do praxe patrně bránila i skutečnost, že někteří byli považováni
za velmi schopné v dané oblasti. Umění léčit se tak přenášelo mezi některými mistry ostrého
meče z otce na syna stejně, jako tomu bylo u živnosti snížené.
Pokud bychom chtěli učinit určitou generalizaci, lze říci, že druhá polovina
osmnáctého století znamenala, vlivem osvícenství a s ním spojených společenských změn,
pro lidi snížené novou etapu. Pro ni byly charakteristické postupné pokusy o větší integraci
těchto jedinců do společnosti. Podstatně se mistrů popravčích a současně i pohodných
dotýkala snaha o centralizaci městského soudnictví, která vyvrcholila patentem Marie
Terezie roku 1765. Nové ustanovení snížilo počet soudů s tzv. iuris gladii neboli hrdelním
právem ze stávajících 383 na pouhých 29 měst.225 Náchod ani Pardubice již k městům,
kterým právo meče zůstalo, nepatřily.226 Pomalý ústup katovské živnosti, který byl procesem
probíhajícím částečně již v první polovině 18. století (poprav bylo ve většině měst
vykonáváno jen velmi málo), nicméně neznamenal okamžitou změnu v sociální rovině. Kat
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se totiž ztrátou kompetence vykonávat exekuce z nečisté profese nevymanil, neboť zůstával
rasem neboli pohodným. Dle Richarda van Dülmena byla tato funkce a s ní spojená osoba na
sociálním žebříčku ještě níže než biřic a mistr popravčí.227
Právní a vývojovou stagnaci na poli hrdelního soudnictví a trestního práva obecně
představoval Hrdelní řád Marie Terezie vydán roku 1768.228 Přestože se očekávalo, že
v duchu probíhajících modernizačních procesů společnosti bude nová kodifikace více
pokroková, představovala spíše krok zpět. Pro svou zastaralost a udržování tradičních vzorců
byla pár let po svém vydání nahrazena Všeobecným zákoníkem Josefa II.
Zákoník Marie Terezie byl „zkostnatělý“ a konzervativní rovněž z hlediska
upravování resp. vymezování postavení snížených lidí. U většiny případů se Hrdelní řád drží
starých pořádků a uchyluje se pouze k parafrázování Nového hrdelního řádu od Josefa I.
Příkladem je tomu ustanovení v rámci článku O mistru popravčím, neboli katu a o popravním
místu, kde je uvedeno: „Poněvadž kat a jeho pacholci obyčejně nemilosrdní lidi jsou, má
soudce nejenom při útrpném dotazu, nýbrž i ve všech útrpných řízeních pozor dáti, aby skrze
něho aneb jeho pacholky pravá míra se nepřestoupila a má mezi jinými obzvláštně na to
patřeno býti, aby on jak při mučení, tak při odpravení zločinců toliko obyčejných a ne v nově
nalezených nástrojů sám pro sebe bez našeho nejvyššího povolení užíval, pak aby sobě
vynesený ortel dobře pamatoval, a vykonal, též zločince nepřekvapil, ani v duchovním těšení
a vzbuzování překážku nečinil, měnej k zaušanlivosti příčinu podával. A konečně, ačkoliv pro
kata podle vejše článku 43. stálého nařízení na popravním místě bezpečná svoboda se
vyvolává, a oznamuje, on však jestli dobře neodpraví, podle povahy věci a uznání soudce, on
trestán býti má.“229 Vyjma závěrečné poznámky ohledně potrestání mistra popravčího
v případě nezdařilé popravy, se Hrdelní řád omezuje na rekapitulování známých ustanovení
již z Koldínových Práv městských a mladší Josephiny. Potrestání za mistrovo pochybení bylo
v povědomí i českého prostředí, nedělo se tak však násilným způsobem ze strany
přihlížejících, ale prostřednictvím městské rady, nejčastěji formou peněžní pokuty.230
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Více pozornosti si zaslouží poslední ustanovení v rámci desátého artikulu, které zní:
„Co se obecné zavrženosti jistých osob dotýče, když totiž někteří ne pro spáchanou
zločinnost, nýbrž buďto pro nepořádné zplození aneb pro jejich zavrženou práci a těm
podobná, vůbec za špatný a zavržený osoby se držejí. Za tou příčinou jsou v politických
v těchto zemích uvedených řádech náležitá pravidla, jak takovým lidem k jejich poctivému
průchodu a vyživení dopomoci se má, předepsaná podle kterých pokračováno buď.“231 O
jakých konkrétních řádech tereziánská kodifikace hovoří, není zcela zřejmé, česká
historiografie se normativním obrazem snížených lidí dosud prakticky nezabývala, a proto
ani zde nevyplývají žádné jednoznačné informace k této problematice. Zmíněné řády a
pravidla napomáhající lepšímu a poctivějšímu živobytí jak jedincům neřádně zplozených, tak
lidem sníženým, byly záležitostí týkající se spíše prostoru Svaté říše římské než českých
zemí. Říšský řemeslnický řád z roku 1731 podobným způsobem upravoval otázku přijetí
potomků nepočestných jedinců do řemesel. Směrem k problematice pohodných však byl stále
ještě velmi konzervativní.232
Zcela jiný případ pak představuje patent Marie Terezie vydaný v českém jazyce
pouhé čtyři roky po konzervativním Hrdelním řádu, konkrétně dne 7. května 1772. Lze se
domnívat, že s tímto novým ustanovením byla česká města dobře obeznámena. Dá se tak
usuzovat na základě na faktu, že rozeslané kopie patentu jsou zpravidla stále dochovány
v rámci jednotlivých okresních archivů. Název patentu byl: „Císařský královský patent, mocí
kterého popravní mistrové, pohodní, rasové, a pochopové, jak brzy svůj obchod vésti
přestanou, s ženou a dětmi všem jiným poctivým lidem rovni se činějí, jako i ona daremná
důmění strany nějaké skrze odnešení padlýho dobytka, neb z potřeby stalé zabití psa, a co
takového sobě přitahnout mající nepoctivosti vykořeniti nejmilostivěji se nařizuje.“233 Nově
vydaný patent měl radikálnějším způsobem zasáhnout do každodennosti snížených lidí,
ovšem s poznámkou, že se tak docela nejednalo o úplnou novotu, jak naznačoval již Hrdelní
řád Marie Terezie. Hned na úvod textu je odkázáno na starší ustanovení z roku 1753, které
mělo s největší pravděpodobností totožný či velmi podobný obsah, ale podle všeho na

polovinu sjednané odměnu, kvůli jeho neobratnosti při exekuci. FRANCEK, J., Katovské řemeslo v českých
zemích, s. 35.
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Constitutio Criminalis Theresiana, fol. 20v.
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Potomkům kupříkladu robotních drábů, ovčáků, hlídačů polí, hrobníků, lazebníků a dalších neměl být
odepřen přístup do počestných řemesel, nicméně „toto ustanovení nevztahuje se na pouze pohodné a jejich
potomky a to až do druhého pokolení, ledaže by se odhodlali k počestnému živobytí a v něm spolu se svou
rodinou setrvali nejméně po třicet let“. DÜLMEN, R. van, Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích, s. 50.
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českém území (přinejmenším pro některé oblasti) nevešlo v platnost.234 Podobné nařízení
datované rokem 1753 se nenachází ani ve sbírkách patentů okresních archivů, ani ve fondu
Sbírka patentů Národního archivu v Praze.
Náplní patentu z roku 1772 bylo postihnutí změn v několika důležitých životních
momentech snížených lidí z téměř diametrálně odlišného úhlu pohledu, než jak tomu bylo
dřívějších nařízení. Poprvé se de facto panovník vyjadřuje k nespravedlivým poměrům vůči
této nízce postavené sociální skupině jedinců, jež byli „z tovaryšstva a ze společnosti jiných
poctivě zplozených lidí vymknuti“.235 Patent celkově reflektuje neutěšenou situaci, neboť tito
„lidé proto dvojnásobně nešťastni jsou, že oni nejenom pro osoby své, a jim přináležející pro
konaný zavržlivý obchod za nepoctiví pokládáni býti, nýbrž také dokona oni, kteří s nimi jedí,
pijí, aneb sic nějakou společnost mívají, rovně za nepoctiví držáni býti chtějí“.236 Z důvodu
silné izolovanosti a nemožnosti jiného živobytí se dle znění patentu stávají ze snížených lidí
zahaleči a škodliví tuláci. Proto nové nastolení poměrů mělo jednak pomoct k lepší existenci
samotným nepočestným jedincům, tak aby jejich „truchlivý osud polehčen byl“, a jednak měl
„aby naše dědičné země od zahalečů a škodlivých tuláků osvobozeny byly“.237 Následkem
nového nařízení se měli ze snížených lidí stát doslova „užiteční obyvatelé země a dobří
hospodáři“, jelikož zmíněné osoby a jejich potomci mají být konečně „připuštěni“ k jiné než
nečisté profesi i mimo prostor města.238
Nová zákonná norma tak striktně odsoudila dosud tradující se pověry a předsudky
spojené s výkonem pohodnické živnosti, zejména pak „nedůvodný předsudek, jakoby pro
zabití psa, jenž častěji z potřeby se děje, pro dotknutí a pryč odnešení zcíplýho dobytka, a pro
jiné zcestné obyčeje, nepoctivost člověka pocházela“.239 Patent z roku 1772 představoval
definitivní vítězství racionality nad častokrát neopodstatněnými sociálními normami
založenými na spíše pocitovém vnímání snížených lidí. Nepočestnost tak už napříště neměla
být spojována s výše jmenovanými faktory. Úplné odstranění zažitých zvyklostí se ovšem
234

„Kterak tak dosavade se shledalo, že v roce 1753 tím k dobrému rasů a pohodných, pak jejich děti,
k dopomožení těm ubohým lidem, když oni svůj obchod vésti přestanou a jej vice neprovozují, k vyzískání
nějakého poctivého vyživení prošlé nejvyšší Cirkularnii, neboližto okolečné nařízení ve všech místách se
nepozorovalo.“ Tamtéž.
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Tamtéž.
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„Následovně, krom měst a městeček, k vzdělání rolí a k jiné užitečné práci za nádeníky, pastuchy, pacholky,
a děvečky v zemi a v sedláka do služby se zjednati, a sobě skrze to obživení poctivým způsobem zejskati, také
konečně velké a malé sedlské statky, dědiny podle míry jejich nabytého jmění osedati nezpečlivě, a bez
nejmenšího odporování se připustiti.“ Tamtéž.
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Tamtéž.
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nedělo ze dne na den a přeměna v jedince s rovnocenným postavením trvala někde i několik
desítek let.
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6. Snížení lidé města Náchoda v 17. století

6.1. Struktura náchodského hrdelního soudnictví
Městské hrdelní soudnictví v Náchodě prošlo v průběhu 17. století několika většími i
menšími změnami, na něž je nutné se intenzivněji zaměřit. Do značné míry se jednalo o
kontinuální vývoj navazující na strukturu století šestnáctého a předešlé uspořádání, nicméně
události spojené s probíhající třicetiletou válkou, příchod nové vrchnosti a ke konci
sedmnáctého století i nárůst vlivu apelačního soudu nejen jako odvolací instance, ale též jako
poradního orgánu, zapříčinily nejen změny strukturálně personální, ale rovněž úpravy
v procesním řízení jednotlivých případů.
Počátek útrpného a hrdelního práva v Náchodě nelze pro nedostatek pramenů raného
období města přesněji určit. S ohledem na okolní lokality se lze domnívat, že toto právo
mohlo být uděleno ke konci 13. století, podobně jako tomu bylo u nedalekého města Police
nad Metují.240 První zmínky prokazující, že město tímto právem v praxi skutečně
disponovalo, jsou však téměř z poloviny 15. století.241 Až o dvě století později bylo hrdelní
právo městu oficiálně potvrzeno a obnoveno, přesněji roku 1722. Tehdy byla česká města
z nařízení císařského patentu povinna se náležitě přihlásit (v případě Náchoda na královském
krajském úřadě v Hradci Králové), a tím si dané právo zachovat.

Dokladem, že takto

Náchodští učinili, je též první zápis, týkající se této obnovy, v nově založené knize Liber
criminalis, kam byly zapisovány jednotlivé rozsudky apelačního soudu týkající se tzv.
hrdelních ortelů.242 Iuris gladii pak bylo nadále součástí náchodského městského soudnictví
až do roku 1765, kdy bylo tomuto východočeskému městu, stejně jako většině českých měst,
právo odebráno.
Hrdelní jurisdikce byla ve městě zastoupena několika klíčovými úřady a menšími
pomocnými funkcemi. Na prvním místě svým významem to byla městská rada sestávající
240

Zde se zachovala listina týkající se udělení hrdelního práva díky přímluvě břevnovského opata Bavora
Václava II. ze 7. prosince roku 1295. ČÍŽEK, J., Hrdelního právo města Náchoda v 16. století, s. 10.
241

Roku 1448 Jan Straka z Nedabylic a na Studnici ukázal jakémusi Mazálkovi, který mu dlužil peníze, „na tej
zahradě v Starém Městě i se vším nábytkem i s domem i s tím klínem role, jižto byl koupil u nebožky u nebohy
Menšíkové proti šibenici“. Tamtéž.
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„Poctivý ouřad města Náchoda se tak zachoval a in puncto criminalis jurisdictionis při slavném královském
úřadu krajským v tomto kraji králohradeckým se poníženě písemně ohlásil a všechnu správu učinil a se až do
nynějšího strany deliquentův legitimíroval.“ SOkA Náchod, AM Náchod, Kriminální kniha (Liber Criminalis
neb kniha kriminální) 1722-1750, kn. 207, inv. č. 1008, sign. 68, fol.1v.
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tradičně z dvanácti konšelů střídajících se po měsíci na postu purkmistra. V čele každoročně
obnovované rady stál jeden z konšelů titulovaný jako primátor případně primas.
Z čelních představitelů města byl vždy na jeden rok zvolen a vrchností potvrzen
městský rychtář, hlavní představitel výkonné složky městského soudnictví, jenž byl svým
úřadem plně podřízen městské radě. V případě některých význačných osob docházelo ke
kumulaci většího počtu funkcí městské samosprávy, jak tomu bylo kupříkladu u Jindřicha
Řeháčka zastávajícího v roce 1611 jak post městského rychtáře, tak jednoho z náchodských
konšelů.243 Funkční období městského rychtáře se zpravidla pohybovalo mezi dvěma až třemi
roky, málokdy to bylo pouze jeden rok.244 Instrukce Albrechta Smiřického ze Smiřic
vstupující v platnost roku 1552 určovala základní pravomoci a povinnosti osoby zastávající
tuto funkci.245 Hlavní náplní rychtářovy pracovní činnosti byl de iure permanentní všeobecný
dohled nad městskou společností, udržování pořádku formou denních i nočních pochůzek a
se zvláštní pozorností vůči místním krčmám. Současně měl na starosti zajišťování provinilců,
účastnil se výslechů při výkonu útrpného práva a uváděl v platnost rozsudky konšelského
soudu. Osoba městského rychtáře tak byla v každém případě důležitým prvkem městské
samosprávy, kterou tvořila nejen řečená městská rada spolu s rychtářem, ale i čtyřčlenný sbor
přísedících.
Počátkem třicátých let se v rámci rychtářských manuálů objevuje další důležitá
funkce, a sice rychtář poručený, který měl za úkol zastupovat městského rychtáře v době jeho
nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávání úřadu.246 Vedle úřadu městského rychtáře
působil paralelně od dvacátých let též rychtář Jeho hraběcí Milosti patřící mezi
vrchnostenské úředníky. Markéta Česáková na základě svého studia rychtářských manuálů
první poloviny 17. století poukazuje na skutečnost, že obsazení a patrně tedy i zřízení této
funkce lze zaznamenat poprvé již k roku 1626, na rozdíl od starší literatury (např. Jan Karel
Hraše), která zavedení tohoto úřadu datuje až k polovině 17. století, konkrétně roku 1651.
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ČESÁKOVÁ, M., Rychtářské manuály města Náchoda, s. 42.
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Na počátku 17. století zastával úřad městského rychtáře Jan Šiška mladší, na tomto postu působil čtyři léta
od roku 1603, než úřad převzal Mikuláš Kdulík. Zdá se, že další zástupci tohoto úřadu vykonávali tuto funkci
většinou po dvě léta. Mikuláš Kdulík od roku 1607 do roku 1609, po něm Jan Kačer do roku 1611 a další dva
roky Jindřich Řeháček a další. Tamtéž, s. 44.
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Instrukce začínala slovy: „Což jemu [rychtáři]z poručení mého, nebo místo mé držící auředníka rozkázáno
bylo, aby hned tak učinil a jináč nic. K tomu auřad, konšelé Náchodští, též což jemu rozkázali, jakž se při
auřadu svém chovati by měl, aby tak učinil, vězně, kterého by měl, jakby měl je vazbou držeti a k nim se chovati
a na své hlavě nic aby nezavíral, než to pokudž by závazku jeho náležité bylo a ve všem konšely se řídil, je
v poctivosti měl, to do něho míti chci.“ HRAŠE, J. K., Dějiny Náchoda. Díl první, s. 224-225.
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Nesprávné určení převzala i novější literatura věnující se otázce náchodské samosprávy.247
Úloha knížecího rychtáře spočívala především ve vrchnostenském dohledu, který měl být
obdobný jako v případě královských měst, kam byli po stavovském povstání opět dosazeni
královští rychtáři (oproti dřívější době však s

širšími pravomocemi).248 V průběhu

sedmnáctého století, a zejména pak v první polovině století osmnáctého, se kompetence
spadající pod funkci knížecího rychtáře nadále rozšiřovaly, o čemž svědčí instrukce ovdovělé
kněžny Anny Viktorie z 5. listopadu 1726. Pouze knížecímu rychtáři a nikomu jinému
příslušela práva předsedat městské radě a dohlížet nejen na její činnost, ale stejně tak i na
činnost městských cechů a působnost židovských obyvatel ve městě Náchodě.249
Vrátíme-li se k úřadu městského rychtáře, do jeho pravomocí spadala rovněž
jurisdikce týkající se méně závažných přestupků, zejména pak sporů o čest, majetkových
záležitostí, dluhů apod. Ze zmíněných manuálů vyplývá, že rychtářský soud zasedal ve
složení městský rychtář a přísedící (povětšinou z řad obecních starších či konšelů
samotných). Dále zde byl přítomen radní písař, jenž sepisoval ústní výpovědi, a od druhé
poloviny 20. let 17. století též knížecí rychtář. Ačkoliv ve většině případů zasedalo
s rychtářem kolem dvou až čtyř osob, personální složení nebylo pevně dané, a proto se lze
v průběhu 17. století setkat v případě zasedání rychtářského soudu s různými variacemi i
počtem přísedících. Osoba knížecího rychtáře často zcela chyběla. 250 V situacích útrpného
výslechu město nedisponovalo speciálním tzv. krevním písařem, tento úkol rovněž náležel k
povinnostem písaře radního, jednoho z nejvzdělanějších obyvatelů města.251
Mezi pomocný výkonný personál je možné zařadit ještě další dva jedince, a sice biřice
a kata. Biřic neboli posel právní (také posel práva rychtářského) byl osobou plně podřízenou
městskému rychtáři a měl na starosti většinu prací spojenou s prostorem šatlavy a péčí o
uvězněné delikventy. Kromě těchto úkonů byl i rychtářovým poslem a měl tak za úkol
doručovat rychtářské obsílky ve městě Náchodě i po okolních, kupříkladu do šosovních
247

Prvním z písemných pramenů (z 3. ledna 1626) doloženým rychtářem Její Milosti paní paní (myšleno Marie
Magdaleny Trčkové z Lípy) byl Václav Klanka, který v této funkci setrval až do roku 1635. Po převzetí
náchodského panství rodem Piccolomini je tento vrchnostenský úředník jmenován jako rychtář Jeho knížecí
Milosti. Tamtéž, s. 46-47.
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BAŠTECKÁ, Lydia a ČÁP, Jaroslav a ČÍŽEK, Jan, Vývoj městské samosprávy v Náchodě: (13. století 2002), Náchod 2007, s. 11.
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V sedmdesátých letech byl většinou zastoupen pouze městský rychtář, jeden až dva starší obecní a radní
písař. Stejně jako roku 1678: „V přítomnosti p. Jana Jedličky toho času rychtáře městského, p. Jiřího Rydle
staršího z obce, též Johanesa Cihláře, v ten čas písaře radního.“ SOKA Náchod, AM Náchod, Rychtářský
manuál 1663-1737, fol. 53r.
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vesnic. Pracovní pozice biřice je v pramenech doložena poprvé až k roku 1447, kdy tuto
funkci zastával jakýsi Velek.252 Osoba posla právního byla v Náchodě po dlouhou dobu úzce
propojena s profesí rasa neboli pohodného. Toto profesní spojení je pro nás současně jedním
z vysvětlení a odpovědí na otázku, z jakého důvodu byl biřic, stejně jako kat a ras, považován
a v pramenech označován za člověka sníženého, ačkoliv samotná živnost posla právního
(z racionálního hlediska) nepatřila svou podstatou mezi nečisté profese.
Město Náchod si, dle poznatků dosavadního výzkumu, v 16. století vlastního kata
nedrželo, o čemž svědčí zejména účetní záznamy obsahující výdaje za vypůjčení kata
z některé jiné východočeské lokality. Zpravidla bylo pro mistra popravčího posíláno do
nedalekého města Stárkova, případně do Hradce Králové.253 Prameny mimoto ukazují, že
náchodská městská rada se z neznámých důvodů mnohdy obracela na ještě vzdálenější
lokality. Roku 1601 došlo v Náchodě poprvé a naposledy ke krádeži a zneužití typáře pečeti
městského rychtáře. Jistý Jan Kučera byl na základě rozsudku předán následujícího roku
k útrpnému právu do Kutné Hory za přítomnosti několika zástupců města Náchoda. 254 Zda
byla absence mistrů popravčích v okolních lokalitách natolik rozšířeným jevem, nebo zda
náchodští radní zvolili Kutnou Horu z jiných důvodů (například finančních), je otázkou až
dalšího výzkumu zaměřeného komplexněji na východočeskou doménu.
Případy, u nichž bylo přikročeno k výkonu útrpného práva za pomoci mistra ostrého
meče, a častokrát končily exekucí, jsou téměř pro celé 16. století zaznamenány v náchodské
Knize útrpného práva (1513 – 1597), neboli knize smolné.255 Pro následujícím století
obdobný pramen dochován není, což je jedním z nepříjemných deficitů při studiu výkonu
hrdelního a útrpného práva pro sedmnácté století. Ve zvoleném období navíc došlo ke
klíčovým proměnám jednotlivých funkcí městského soudnictví, neboť během druhé poloviny
17. století byla zřízena trvalá pozice mistra popravčího a půjčování z okolních lokalit bylo
ukončeno. Stálá přítomnost kata v Náchodě proměnila i úlohu posla právního a znamenala
tak nové rozdělení pracovních činností mezi stávajícími sníženými lidmi v rámci města.
252

Tamtéž.
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Výdaje za mistra ostrého meče jsou dokumentovány až od roku 1580, kdy byl dán 1 groš míšeňský „poslu,
který chodil k rychtáři do Radechovi, aby poslal sedláky, aby šli pro katy“. Přítomnost stárkovského kata je
doložena dále pro roky 1584 a 1586. Hradecký kat byl povolán do Náchoda v letech 1586-1588. Tamtéž, s. 12.
Plat mistra popravního a především biřici a rasu (měsíčně 16 grošů) je pro 16. století zaznamenán v rámci
důchodních počtů. SOkA Náchod, AM Náchod, Účetní kniha důchodu 1585 – 1602, kn. 629, inv. č. 2644, sign.
522 (XI).
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BAŠTECKÁ, L. a EBELOVÁ, I., Náchod: [historie, kultura, lidé], s. 75.

255

SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha útrpného práva (Knihy útrpné smolné města Náchoda) 1513 – 1598, kn.
206, inv. č. 1007, sign. 68 A (XIII).

77

Výkon městského soudnictví byl úzce spjat s vybranými prostory uvnitř města
Náchoda i za ním, v prvé řadě s místní rychtou a šatlavou. Počínaje 16. stoletím máme
doloženo, že se náchodská rychta nacházela v jednom z domů v jižní části Krajské ulice
poblíž Krajské brány. V těsné blízkosti rychty se na místě dnešního domu č. p. 60 v Tyršově
ulici nacházela kamenná šatlava. Byla postavena roku 1544 a stála zde až do roku 1899.
V roce 1602 však byla částečně přestavěna a v průběhu 17. století byl také úřad rychtáře
přemístěn do budovy radnice.256
Před budovou náchodské radnice se v současnosti nachází významná kulturní
památka odkazující na historii náchodského městského soudnictví, a to kamenný pranýř
pocházející z 16. století (konkrétně z roku 1531).257 Ten sloužil zejména k trestání
drobnějších provinění. První doklad o potrestání u pranýře, případ se týká jisté Kateřiny
z Rozkoše usvědčené z drobné krádeže obilí (u pranýře dostala následně výprask neboli tzv.
pardus), pochází až z roku 1561.258
Ve stejném roce jako kamenný pranýř byla postavena i nová kamenná šibenice stojící
nad Starým Městem na Šibeničním kopci. Měla nahradit dřívější dřevěnou konstrukci.259
Díky nejstaršímu vyobrazení města Náchoda z let 1536 - 1537 od Mathiase Gerunga, je
dochována i schematická podoba nové náchodské šibenice. Navzdory nepříliš kvalitnímu
vyobrazení je patrné, že náchodská šibenice odpovídala svou stavební konstrukcí dobovým
zvyklostem a očividně se výrazněji nelišila od šibenice pardubické a jiných. Kamenná
šibenice měla čtvercový půdorys, tvořila ji vyšší kamenná podezdívka, v každém ze čtyř rohů
byl umístěný pilíř, který podpíral čtyři dřevěná břevna, na nichž byli odsouzení delikventi
vešeni.260 Čtvercový prostor vytvořený uprostřed šibenice a patrně i její nejbližší okolí
sloužily zejména k pohřbívání popravených zločinců, případně sebevrahů, kteří si
nezasluhovali být pochováni na posvátné půdě hřbitova.
Náchodská šibenice však nebyla jediným místem určeným k popravě. Poblíž obce
Vysokova se nacházelo tzv. spáleniště určené k upálení nejtěžších zločinců, zvláště obětí
čarodějnických procesů. Podobných případů se však v historii Náchoda událo jen naprosté
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ČESÁKOVÁ, M., Rychtářské manuály města Náchoda, s. 48.
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„Anno domini 1531 postaven jest pranýř od Duchka, sedláka, za úřadu a purkmistra v ty časy Jiřího Hubky
a Jiřího Vodrážky, hospodáře v ty časy města Náchoda: a dáno jest od něho 4 kopy a 16 gr. míš.“ ČÍŽEK, J.,
Hrdelního právo města Náchoda v 16. století, s. 12.
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BAŠTECKÁ, L. a EBELOVÁ, I., Náchod [historie, kultura, lidé], s. 67.
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V prostoru bývalé náchodské šibenice se dnes nachází nová smuteční síň. Tamtéž, s. 66.

260

Více Přílohy práce – PP 4. a PP 5.
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minimum.261 Třetím a zároveň posledním místem výkonu hrdelního práva byla tzv. stínadla,
místo, které bylo určené výhradně k exekuci prováděné mečem. Tehdy se nacházelo na louce,
dnes se jedná o prostor Komenského ulice.262

261

Počet čarodějnických procesů, které jsou známy, se ve městě Náchodě odhaduje na tři případy. Roku 1540
zde byla upálena Markyta, manželka městského biřice, u níž byly nalezeny kradené předměty. Jistý Martin jí
následně obvinil z čarodějnictví. V následujícím roce skončila stejně vdova Šmidrigalová, která údajně kromě
kouzlení otrávila svého muže. Roku 1546 pak byla upálena obecní pastýřka Dorota z Vysokova, která měla
dávat měšťanům různé lektvary a byliny. BAŠTECKÁ, L. a EBELOVÁ, I., Náchod [historie, kultura, lidé], s.
66-67.
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První doklad o existenci stínadel máme z roku 1582. Dle dosavadních výsledků bádání sloužilo toto místo
nejen k popravám mečem, ale také k výkonu dalších trestů, například narážení na kůl, zahrabání zaživa atd.
ČÍŽEK, J., Hrdelního právo města Náchoda v 16. století, s. 12.
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6.2. Aspekty každodennosti snížených lidí
Jak bylo v předchozí pasáži naznačeno, sedmnácté století bylo obdobím změn i v
oblasti života náchodských lidí snížených. Hned na úvod lze říci, že život jedinců na cti
snížených ve městě Náchodě se vyznačoval několika specifiky a důležitými aspekty, jimž
bude postupně věnována větší pozornost. Přihlédnuto však musí být jak k jednotlivým
faktorům tvořící každodenní život a běžnou praxi snížených lidí, tak k autentickým osudům
jednotlivců žijících v dané městské společnosti. Jednotlivé prvky normality případně
neobyčejnosti snížených lidí proto budou nejprve nastíněny v rámci kontinuální historie
těchto jedinců ve městě Náchodě a stejně tak i v Pardubicích.
Jedním z klíčových hledisek ovlivňující život této specifické sociální skupiny v dané
lokalitě byla poměrně dlouhodobá absence stálého mistra popravčího, jinými slovy nezřízení
samotné funkce kata. V komparaci s dalšími velikostí srovnatelnými městy, kde byla
přítomnost kata doložena již pro 16. století a v mnohých i dříve, pozice mistra popravního
v Náchodě na počátku 17. století dosud zastoupena nebyla. Přesto to neznamená, že by mistři
popravčí nebyli v tomto východočeském městě žádným způsobem přítomni. Naopak, během
prvních dvou třetin sedmnáctého století zde několik popravních se svými rodinami (po různě
dlouhá období) žilo a někdy i provozovalo svou živnost. Je ovšem nezbytné rozlišovat mezi
katem jakožto funkcí a pevným článkem městského soudnictví, který byl v případě potřeby
najat právě pro výkon hrdelního práva, a mistrem popravčím jakožto určitým „titulem“.
Označení mistr popravčí bylo s dotyčným pevně spjato, ať už sníženou profesi v daném
období aktivně vykonával či nikoliv. Z pramenů vyplývá, že tato titulatura patřila jedině
tomu jedinci, který byl schopen popravu vykonat a měl v dané profesní oblasti patřičné
zkušenosti. Možná se toto rozlišení jeví na první pohled jako banální, nicméně se jedná o
důležitý prvek odlišující kata od pohodného neboli rasa v pravém slova smyslu.
Funkce pohodného a mistra popravčího byly v sedmnáctém století zpravidla úzce
propojeny a ani v případě náchodských snížených lidí tomu nebylo jinak. V zásadě zde
platila nepsaná zvyklost, že člověk, který byl katem, byl též současně i rasem, z opačné
perspektivy tomu však nebylo stejně. V době, kdy funkce mistra popravčí nebyla v Náchodě
trvale obsazena, figurovali v tomto městě jen rasové bez kompetence vést popravy. Tito
jedinci měli jiným způsobem definovány své pravomoci a povinnosti vůči městu, ale také se
u nich nikdy nesetkáváme s označením mistr popravčí respektive mistr ostrého meče.
Z těchto poznatků tedy vyplývá, že pravomocný kat mohl být nazýván dvojím způsobem, a
80

sice mistr popravčí nebo také jednoduše pohodný. Na diferenciaci mezi charakterem té či oné
živnosti a s ní spojeným označením nás rovněž upozorňuje fakt, že „skutečný“ mistr popravní
v první polovině 17. století (období absence této oficiální pozice ve městě) měl volnost
výběru. Mohl vykonávat živnost kata, ovšem stejně tak měl možnost zajistit jiného
popravčího z okolního města. Klasickému pohodnému bez kompetence výkonu hrdelního
práva byla direktivně nakázána druhá varianta.263
Jedinci veřejností považovaní za katy se pojmenování mistr ostrého meče a jeho
obměn (mistr popravní apod.) nevzdávali ani v době, kdy už de facto popravčími v pravém
slova smyslu nebyli. Tím je myšlena zvláště druhá polovina 18. století a počátek století
devatenáctého, kdy většina měst hrdelním právem již nedisponovala, přesto si někteří snížení
lidé tuto titulaturu (zřejmě ve smyslu určité vzpomínky na doby minulé) ponechávali.264
Důsledkem této konzervativnosti a jednou z příčin zachovávání daného titulu byla patrně
horší konotace označení pohodný. Představitel mistra popravčího mohl být i přes veškeré
předsudky a sociální bariéry do jisté míry stále spojován s právem a výkonem světské
spravedlnosti, jak už naznačil Brikcí z Licska. Ve srovnání s tím profese pohodného neboli
rasa, tedy živnosti, která bývalým katům zůstala a představovala tak jejich hlavní zdroj
obživy, mohla být v asociaci pouze (slovy pramenů) se „smradem a ošklivostí“. Pohodnictví
ztělesňovalo nejpodřadnější druh práce spojovanou s mršinami, nečistotou, zápachem a
podobnými záležitostmi evokující odpor, nikoliv však s právem.265
Vrátíme-li se k problematice stálého postu mistra popravního v Náchodě, oficiální
pozice kata byla zavedena až roku 1662 s příchodem nového popravního Fridricha Kopřivy,
který se svou manželkou Evou odkoupil od stávajícího pohodného Jiříka Vokáče místní
katovnu/rasovnu. V prostoru daného regionu byl však snížený grunt převážně označován
nepříliš známým pojmenováním koproforna, kaproforna nebo také karofarna. Etymologický
rozbor tohoto slova nebyl doposud proveden, jeho cizorodý původ je ovšem více než zřejmý.
263

Pohodnému Janu Křechovi a ostatním rasům bylo při koupi náchodské rasovny uloženo: „Kdyby se zde
v městě Náchodu za jakoukoliv příčinou mistra popravního potřebovalo, tu Jan Křech pohodlný povinen bude
mistra popravního objednati a opatřiti, sem do města Náchoda na svůj náklad připraviti.“ SOkA Náchod, AM
Náchod, Kniha trhová pro osoby snížené a katovnu (Knihy zápisův na koprofornu...založené léta 1658) 16261681, kn. 113, inv. č. 915, sign. 1141A, fol. 6-7r.
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Kupříkladu Jan Růžička, mistr ostrého meče Sobotky, se nechával takto titulovat ještě v osmdesátých letech
18. století, ačkoliv Sobotka přišla o právo meče rovněž roku 1765. SOkA Pce, AM Pce, Sbírka rukopisů,
Potvrzení děkanství v Sobotce o ohláškách, inv. č. D 435, nefol.
Stejně tak František Zelinger kupující roku 1767 dobrušskou katovnu, je stále takto nazýván. LÁNY, Emil
Pavel, Knihy Smolné založené Léta 1588: [Dobruška.], Liberec 1947, s. 157.
265

Za hierarchicky podřadnější osobu na sociálním žebříčku považuje pohodného i německý historik Richard
van Dülmen. Jeho závěry jsou však do značné míry jednostranné a založené na extrémních případech
společenské difámie. DÜLMEN, R. van, Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích, s. 51.
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Existence pojmu ve staročeštině (tedy do roku 1500) není doložena, poprvé tento lexém
nalézáme až v mladším období, ovšem jen v omezené míře.266 S největší pravděpodobností
bylo základem slova řecké κόπρος (kópros) neboli výkal či hnůj. Řecký výraz κόπρο-φόρος
(kópro-fóros) pak bylo označení pro člověka určeného k odnášení hnoje, jinak
„hnojného“.267 Ačkoliv se přímé přenesení z řečtiny jeví jako neobvyklé, tuto teorii
podporuje i skutečnost, že v ojedinělých případech byl náchodský ras nazýván rovněž
coprophorus.268 Významová podstata slova tak opět reflektuje nečistost katovského a
rasovského řemesla.269
Vraťme se však k osobě Fridricha Kopřivy. Koupě sníženého gruntu tímto mistrem
popravním se svým zápisem a průběhem odlišovala hned v několika bodech, v prvé řadě nás
ovšem upozorňuje na změnu postoje a strategie městské rady. Ta se přiklonila k zastoupení
funkce kata ve městě Náchodě natrvalo, „poněvadž pak na tom mnoho záleží, aby vždycky tu
při městě Náchodě mistr popravní zůstával an žádnému kterýžby mistr popravní nebyl a to
vykonávati nemohl takového domu neprodával“.270 S příchodem Fridricha Kopřivy tak začala
být místní koproforna obsazována výlučně osobami schopnými vykonávat činnosti spojené
s hrdelním právem. Zároveň k tomu byla přidružena stávající živnost rasovská.
Celistvý pohled na zastoupení snížených lidí v Náchodě nám odkrývá jeden
z podstatných prvků charakteristických pro místní lokalitu, a sice že od počátku 17. století až
do roku 1662 se v koproforně vystřídal až neobvykle velký počet vlastníků. Podobně
s jistými diferencemi můžeme tento jev sledovat i po zbývající období do konce 17. století.
Do momentu převzetí Fridrichem Kopřivou zde na kratší či delší časový úsek působilo a
hospodařilo hned osm různých snížených osob spolu se svými rodinami. Za celé sedmnácté
století je pak zaznamenáno jedenáct pohodných (v některých případech katů), kteří zde
vykonávali sníženou živnost. O neobvykle rychlém střídání a nestálosti snížených lidí
266

Slovo se nenachází v žádném slovníku staré češtiny, což sice ještě nedokládá jeho neexistenci, nicméně ve
spolupráci s Ústavem pro jazyk český se nepodařilo ho nalézt ani v písemném materiálu. [cit. 2015-5-4],
Dostupný z WWW http://vokabular.ujc.cas.cz/.
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LEPAŘ, František, Nehomérovský slovník řeckočeský, Příbram 2008, s. 623.

Ke stejnému závěru nás vede i Antonín Mantzenauer, který se jediný k podstatě slova podrobněji vyjádřil.
MATZENAUER, Antonín, Cizí slova ve slovanských řečech, Leipzig 1973, s. 214.
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Pohodný Vavřinec Holík se takto sám jmenoval ve své stížnosti na mistra popravního Tomáše Zvířecího. Pod
svůj podpis na závěr uvedl: „coprophorus neboli pohodný“. SOkA Náchod, AM Náchod, Hrdelní právo katovna (koproforna), kt. 22, inv. č. 1481, fol. 4r.
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Vzhledem k různým aspektům pracovní činnosti pohodných a její náplni, která mohla sestávat i z čištění
záchodových jímek ve městě, tento pojem pregnantně vyjadřuje nečistotu rasovského řemesla. „Hnojný“
respektive osoba, která má odnášet hnůj, se dá chápat i jako určitý druh „uklízeče“, což pohodný bezesporu byl.
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SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová pro osoby snížené a katovnu, fol. 11v.
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v náchodské rasovně svědčí i skutečnost, že někteří odešli z tohoto východočeského města
ani ne rok po koupi místního gruntu.271 Zjišťování průměrné doby držení sníženého gruntu by
nebylo přínosné z hlediska velké nevyváženosti dat a časté migraci těchto jedinců. Je však
důležité si povšimnout, že většina snížených lidí nevykonávala nečistou profesi v Náchodě
ani deset let. Zpravidla nemůžeme tento úkaz připsat na vrub úmrtí majitele koproforny,
nýbrž vědomému rozhodnutí opustit náchodské panství a odejít do jiného města. Tato
frekventovaná výměna majitelů místní koproforny vyvolává otázku, z jakého důvodu snížení
lidé nezůstávali v Náchodě déle, respektive proč svou živnost a tím i místní snížený grunt
nepředávali svým potomkům a nedrželi svou pozici v rámci města dědičně, jak tomu bývalo
zvykem jinde. Za druhé tento poznatek rovněž naráží na problematiku migrací snížených lidí,
která byla, jak bude dále ukázáno, relativně častým jevem.
Prvním doloženým mistrem popravním v Náchodě (pro 17. století) byl Tomáš Zvířecí
vlastnící náchodskou rasovnu od roku 1635. Z oněch osmi zmiňovaných jedinců se tímto
titulem označovaly jen další dvě osoby, a sice Jiřík Gruber a později mistr popravčí Jan
Veselský působící ve městě v letech 1644 až 1650. Zbývajících pět snížených lidí
vykonávalo pouze rasovskou živnost.272

6.2.1. Mezi počestnou i sníženou společností
Pohodný Petr Píč představuje prvního z doložených snížených lidí, kteří vykonávali
svou živnost ve městě Náchodě na počátku 17. století. Jeho hospodaření a obecně život na
sníženém gruntě v této lokalitě nejsou doloženy na základě Knihy trhové pro osoby snížené a
katovnu, jejíž součástí jsou první zápisy až ze dvacátých let, nýbrž díky rychtářským
manuálům, v nichž je Petr Píč hojně zmiňován. Nelze s určitostí říct, jak dlouho zde tento
náchodský ras žil a pracoval, ovšem v souvislosti s datacemi jednotlivých zápisů tomu mohlo
271

Toto byl případ pohodného Jiříka Grubera, který odkoupil koprofornu v roce 1641 od Tomáše Zvířecího.
Gruber zde nezůstal ani rok a ještě téhož roku prodal dům a s ním i funkci náchodského pohodného dál. SOkA
Náchod, AM Náchod, Kniha trhová pro osoby snížené a katovnu, fol. 9v.
Naopak pohodný Vavřinec Holík, byl majitelem náchodské rasovny (kterou mimo jiné sám postavil) hned
dvakrát, a to když ji nejdříve neuváženě prodal náchodskému popravčímu Tomáši Zvířecímu a o pár let později,
když později odkoupil zpět.
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Pořadí snížených lidí ve městě Náchodě: Petr Píč (počátek 17. století), Vavřinec Holík (do roku 1635),
Tomáš Zvířecí (1635), Jiřík Grubr (1641), Vavřinec Holík (1641-1644), Jan Veselský (1644-1650), Jan
Beraunský (1650-1652), Jan Křech (1652 -1658), Jiřík Vokáč (1658-1662), Fridrich Kopřiva (1662-1671), Jiřík
Křech (1671-1678), Václav Šolc (1678-1727). Viz Přílohy práce – PP 1.
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být více jak dvacet let, neboť poslední zprávy o jeho osobě máme z dvacátých let 17. století.
Hned na úvod je nutné zdůraznit, že Petr Píč byl nejen náchodským rasem, ale současně
poslem právním neboli biřicem. V době absence stálého popravčího byly tyto dvě funkce,
které na rozdíl od pozice kata vyžadovaly permanentní přítomnost snížené osoby, spojeny
v jednu. Ukazuje se, že kumulace funkcí tohoto typu se ve městech bez mistra popravního
jevila jako přirozená a výhodná. Málokdy se setkáváme s tím, že by ve městech byla živnost
biřice, pohodného a kata obsazena třemi různými osobami. Takovéto početnější zastoupení
snížených lidí si mohla dovolit pouze větší města, jako byla Praha, nikoliv však Náchod.273
Působení náchodského rasa Petra Píče ukazuje, jak úzký kontakt byl člověk snížený
nucen udržovat s ostatními jedinci této marginální skupiny, a to nejen v daném regionu.
Současně však můžeme pozorovat jeho vazby s jedinci jemu rovnými, jinak řečeno ze stejné
sociální skupiny, ale i interakci mezi jeho osobou a lidmi na cti zachovalými. Podobné
momenty narušovaly širší sociální izolaci a navracely tak sníženého jedince alespoň částečně
zpátky do společnosti.
Zaměříme-li se v případě jeho osoby na kontakty mezi lidmi sníženými, zjišťujeme,
že podobné vazby mohly vznikat pouze za účelem finančních vazeb. Možnosti půjček,
prodejů a koupí byly pro tyto jedince z hlediska personálního výběru značně omezeny.
Nakládání s majetkem a běžné finanční „operace“ měly své limity sociálního charakteru. Ty
sice nebyly vždy striktně dodržovány, přesto z dochovaných pramenů vyplývá, že člověk
snížený měl v podobných záležitostech omezené možnosti. Náchodský pohodný Petr Píč si
takto roku 1603 půjčil 30 kop míšeňských od Anny Moravcový, manželky kutnohorského
mistra popravního Václava Samsona.274 Nezodpovězenou otázkouzůstává, proč si náchodský
ras rozhodl půjčit od kata až z Kutné Hory. Z hlubší analýzy poměrů snížených lidí
východočeského regionu vyplývá, že majetnost nemusela nutně patřit mezi základní atributy
těchto jedinců. Podobné transakce se však zpravidla odehrávaly buďto v úzkém okruhu stejně
„bezectných“, nebo za účasti místních židovských obyvatel. Smlouva náchodského
pohodného ukazuje, že se Petr Píč zavázal splácet dlužnou částku ve dvou termínech (na sv.
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U většiny měst, jimiž se zabývala Eva Procházková a Jaroslav Pánek, se setkáváme s informací, že tato
městečka svého kata neměla kvůli své menší velikosti. Funkce rasa zde nijak postižena není, neboť oficiálně
nespadala do systému hrdelního soudnictví a nebyla klasifikována jako pomocný personál. Lze však
předpokládat, že zde tuto práci zastával stejně jako v Náchodě místní biřic, který byl z pochopitelných důvodů
přítomen vždy. Kupříkladu PÁNEK, J., Hrdelní soudnictví městečka Čechtic v 17. a 18. století, s. 133.
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„Leta 1603 v sobotě po svaté Voršile stala smlouva o dluh povinný mezi Petrem Pičem poslem rychtářským a
na ten čas nyní, a mezi Václavem Samsonem. Na místě a k ruce manželky jeho Anny přijmením Moravcový,
kterak jest táž Anna pujčila peněz hotových Petrovi Pičovi 30 kop míš.“ SOkA Náchod, AM Náchod,
Rychtářský manuál 1603-1632, fol. 5v.
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Antonína a na den vzkříšení syna Božího). K tomu však nedošlo a celý spor o dlužnou částku
vůči Anně Moravcové se táhnul dalších šest let. Během nich byl náchodský pohodný
opakovaně upomínán Václavem Samsonem a jeho manželkou Annou kvůli opomíjení
splátek. Následujícího roku podal Petr Píč prohlášení k celé záležitosti týkající se peněžního
závazku, v němž vysvětluje, proč není povinen uvedenou částkou uhradit dle sjednaných
podmínek. Obsahová a jazyková stránka projevu náchodského rasa a jeho právní
argumentace, opírající se o zřízení zemské a další normy, napovídá, že Petr Píč při jeho
sepisování tradičně využil služeb některého vzdělanějšího člověka města Náchoda,
nejpravděpodobněji radního písaře.275 Jako odpověď na upomínky snížených manželů napsal:
„Já Petr Píč vedle odkladu vašího učiněného od stálého k žádosti tohoto Václava Samsona
k dnešnímu dni termínovaného stojím a proti vznešení Anny manželky tohoto Václava
Samsona, že jemu žádnými 15 kop grošů

povinnen nejsem. Toho tyto příčiny právní

pokládám.“276 Pohodný argumentoval vznikem nové dohody mezi jmenovanými osobami a
tím i zrušením smlouvy staré. Tato dohoda měla spočívat ve svolení splatit dluh ve
„snesitelnějších“ termínech pro něj samotného.277 Celá záležitost byla dořešena až roku
1609, když kutnohorský kat Václav Samson již nežil a vdova Anna řešila spor s náchodským
biřicem sama. Píč společně se svou manželkou Markytou uzavřel přátelskou smlouvu s
„pohodnou“ Annou Samsonovou, v níž se zamluvil každoročně splácet 5 kop míšeňských,
dokud tímto způsobem nebude pokryta celá vypůjčená částka.278
Větší proniknutí do finančních poměrů snížených lidí je poměrně problematická a
nelehká záležitost, neochota splácet půjčené peníze jako tomu bylo u Petra Píče, nemusela
vždy nutně souviset s nepříznivým majetkovým zázemím snížené osoby. Rok před konečnou
dohodou dvou snížených osob se setkáváme se situací prakticky opačnou. Petr Píč se totiž
rozhodl nejen finančně, ale i morálně a právně vypomoct jistému Tobiášovi Lukšovi jinak
Telecímu. Tento muž skončil roku 1608 v náchodské šatlavě krátce poté, co „s některými
275

V daném období tento úřad zastával vzdělaný Severin Bok, který se v následujících letech stal dokonce
jedním z konšelů. Bok působil jako radní písař od 80. let 16. století do roku 1606, kdy ho nahradil rovněž
vzdělaný Lukáš Šadimský ze Šadimi. Od roku 1609 vystupuje v pramenech již jako náchodský radní. O
vzdělanosti Severina Boka svědčí užívání latinských právních výrazů a rovněž přesné citování zřízení
zemského. ČESÁKOVÁ, M., Rychtářské manuály města Náchoda, s. 108.
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Zápis byl učiněn před rychtářem města Kolína. Anna Samsonová tedy patrně po smrti svého manželka
přesídlila z Kutné Hory do blízkého Kolína, kde se buďto provdala za místního rasa, nebo jí označení pohodná
zůstalo po zesnulém Václavovi Samsonovi. Příjmení Samsonová nemuselo znamenat, že byla dotyčná
svobodná, neboť už dříve byla jmenována Moravcová, tedy jiným příjmením, než jaké měl její manžel. SOkA
Náchod, AM Náchod, Rychtářský manuál 1603-1632, fol. 41r.
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osobami ženskými nešlechetnými totiž s Kristýnou Běhlou kurvou a s Annou pastorkyní
Martina Ottmana, při městě Náchodě, krádeže se dopustil a panu Jakubovi Bernarthovi
Břežanskému kozla tříletého ukradli a zabili.“279 Za podobný delikt hrozila řečenému
Tobiášovi Telecímu, dle dobových norem, ztráta hrdla, přičemž k tomuto potrestání by
zřejmě i došlo nebýt Telecího proseb o milost a přímluv „dobrých lidí“.280 Poškozený pan
Jakub Bernard Břežanský nakonec Tobiášovi krádež odpustil a svolil k finanční náhradě
zmíněného kozla ve výši 8 kop míšeňských.281 Tobiáš Telecí odvedl Břežanskému ihned
jednu kopu míšeňskou a zbytek se zavázal zaplatit na sv. Jiří (3 kopy míš.) a na sv. Václava
(4 kopy míš.). Náchodský pohodný Petr Píč se překvapivě za Tobiáše Telecího
„rukojemstvím postavil a rukou dáním slíbil“, že Tobiáš postupně částku doplatí.282 Při
dalším prohřešku by se již Telecí trestu smrti nevyhnul, nicméně „Petr Píč sám na mistra
popravního uvolil se nakládati, jemuž se zase Tobiáš osobou svou i chalupou svou
zavázal“.283 Posléze náchodský ras k tomu všemu složil místo Telecího šest kop míšeňských
Jakubovi Břežanskému, který mu za přímluvu zbývající jednu kopu odpustil.284
Z uvedené situace vyplývá, že snížený člověk (zde pohodný Petr Píč) se případně
mohl právně zaručit a složit tak rukojemství za jiného člověka, a to i za osobu nespadající do
stejné sociální skupiny (nepovažovanou za „na cti sníženou“). Skutečnost, že ras měl
možnost vystupovat před rychtářským soudem i v tomto kontextu, je více než podstatná pro
pochopení určité společenské pozice, jakou mohl náchodský ras v dané komunitě zastávat.
Jak se ukazuje, snížený člověk nebyl zcela „vyjmut“ z právní sféry života, jak se mnohdy
mylně předpokládá. Na druhou stranu je zjevné a důležité, že tento „okamžitý“ milosrdný
čin, který Petr Píč vykonal pro Tobiáše Telecího (uvolil se dokonce na své náklady zajistit
mistra popravního v případě dalšího selhání tohoto muže), byl patrně založen již na
předešlém neformálním vztahu k této osobě. Existence neformálních přátelských vztahů i
s osobami na cti zachovalými (není důvod v tomto případě o Tobiášovi Telecím pochybovat,
neboť není znám žádný jeho delikt z předchozích let a ani v tomto zápise nejsou uvedeny
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žádné jeho dřívější přečiny285) zlehčuje myšlenku striktní společenské distance a zároveň je
aspektem naprosto badatelsky opomíjeným. Zahraniční bádání o možnosti „beztrestných“
vztahů s nečistými jedinci hovoří jako o relativně běžné záležitosti, zvláště v případě vztahů
sousedských či vztahů vzniklých za účelem léčení.286
Roku 1610 nastala situace svým způsobem opačná, neboť několik náchodských
měšťanů se „postavilo v rukojemství“ za náchodského rasa.287 Jaká byla konkrétní příčina,
z daného zápisu nevyplývá, celá záležitost zřejmě nebyla ani dále řešena, neboť daný zápis
byl lehce křížem přeškrtnut a nejsou o něm uvedeny ani další zmínky z pozdějších let.
V rukojemství se však postavili a „slíbili dobrovolně ruku společní a nerozdílnou, Izák Žid,
Jakub Koudele Žid, Jiřík Fidler bednář, Václav Rak kolař, Jan Bayer zámečník, Tobiáš
Průša, vše spolu sousedé v městě a při městě Náchodě. Za Petra Píče biřice toho času
služebníka rychtářského v témž městě Náchodě na tento způsob.“288 Jestliže by se Petr Píč
nedostavil před náchodskou vrchnost, měla ho čekat pokuta ve výši 300 kop grošů
českých.289 Podstatnou informaci představuje personální výčet jmenovaných osob. Nejen, že
se jednalo o relativně velký počet lidí, ovšem vyjma dvou židů zde bylo přítomno i několik
počestných řemeslníků a členů náchodských cechů – poslední jmenovaný Tobiáš Průša byl
stejně jako Jan Bayer zámečník.290 Lze se tedy domnívat, že za osobu sníženou byli
rozhodnuti zaručit se též počestní jedinci. Petr Píč mohl být se jmenovanými osobami i
v tomto případě v bližším kontaktu,291 ovšem k podobným vazbám by nemohlo dojít, pokud
by bezprostředně ohrožovaly čest ostatních měšťanů. Pro náchodskou společnost takovéto
riziko doloženo nemáme. S ohledem na přítomnost židů v životě snížených lidí zjišťujeme, že
tyto dvě sociální skupiny (myšleno židé a snížení lidé) měly k sobě společensky velice
blízko, jak bude ukázáno na příkladech dalších jedinců.
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Pokud by Tobiáš Telecí byl již dříve souzen pro jakýkoliv přečin, pravděpodobně by bylo přihlédnuto při
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Zůstaneme-li u známostí náchodského rasa v rámci náchodské komunity, z další
dokumentace vyplývá, že aktivně obchodoval nejen s místními sníženými, ale i počestnými
sousedy. Z finančního hlediska zřejmě nepatřil mezi městskou chudinu. Bohužel není
dochován kupříkladu kšaft tohoto muže, ani inventář majetku, který se v případech některých
jedinců zapisoval do knih snížených osob.
Roku 1614 prodal Petr Píč jistému Mikulášovi Kubíčkovi z Lypího koně za 5 kop
míšeňských.292 O pár let později, konkrétně roku 1618, řešil náchodský ras další právní
porovnání týkající se koně s Janem Holovláškem, poslem práva rychtářského z města
Rychnova nad Kněžnou. Pozadí sporu ozřejmuje i další důležité skutečnosti, neboť jak uvádí
zápis: „Tak jakož Petr Píč najal rasovnu od selky poslovy práva rychtářského na Novém
Městě Hradišti v níž Jan Holovlášek v držení prvotně zůstával a čas jeho vyjití maje jsouce
povinen dobrým lidem mnoho grošův dlužen témuž Petrovi koně i s károu prodal, potom
téhož koně přetrhl, jsouc obviněn smlouvu učinil a za něj 4 kopy míš[eňské]. dáti však na
termíny se svolil, první termín 2 kopy o sv. Jiří Letha 1619 a druhý termín 2 kopy na sv.
Jakuba nejprv příští všeletha 1619.“293
Problém škody, kterou Holovlášek Petru Píčovi způsobil, není natolik podstatný jako
poznámka, že si Petr Píč k náchodské koproforně pronajal ještě rasovnu v Novém Městě nad
Metují. Nájem další rasovny, pod kterou teritoriálně přináleželo nejen město samotné, ale i
okolní region a tedy příslušný „rasovský revír“, muselo představovat nákladnou záležitost,
která se finančně vyplatila jen za určitých okolností. Jedním z rozhodujících faktorů pro
rozšíření svého pole působnosti byl obchod s kůžemi z padlého dobytka, z něhož plynul
pohodným a později tedy i katům jeden z největších příjmů obecně. V každém případě
nájem, při němž Jan Holovlášek zůstával stále vlastníkem, byl jistě výhodnější než úplná
koupě sníženého gruntu, která (o čemž svědčí živobytí dalších snížených lidí v Náchodě)
byla mnohdy vysoko nad finančními možnostmi snížených lidí. Rozšíření rajónu, v němž by
veškeré kůže z uhynulých zvířat a zisk z nich plynoucí patřily pouze jednomu pohodnému
Petru Píčovi, byl jistě dobře hospodářsky promyšlený krok. Rozsáhlejší oblast a obstarávání
rasovské živnosti už ovšem nemuselo být pro jednoho člověka fyzicky zvladatelné, navíc
v případě, že Petr Píč musel zároveň vykonávat práci náchodského posla práva rychtářského.
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Lze se tedy domnívat, že do kompetence náchodského pohodného spadal, respektive spadali,
jeden i více pacholků vypomáhajících obstarávat celý region.
Osudy katovských/rasovských pacholků a detailnější informace o jejich funkci,
pracovní náplni atd. zatím v této oblasti bádání spíše chybí. Děje se tak především z důvodů
absence téměř jakýchkoliv zmínek v pramenném materiálu. Mistr popravní případně
pohodný vystupoval jakožto pán domu a vlastník koproforny, v níž bydlel společně se svou
rodinou a pravděpodobně i pacholky. Většina záležitostí tak byla projednávána přímo s ním
osobně, tedy s jedincem odpovědným za výkon snížené profese v rámci města a panství.
Přesto úloha pacholků, dalších snížených jedinců, kteří se podíleli na výkonu této živnosti a
byli tím pádem i placeni zpravidla samotným katem, se jeví jako významná, neboť tvořili
důležitou součást „snížené domácnosti“. Nehledě na skutečnost, že jejich role nemusela mít
pouze vedlejší charakter, nýbrž mohli plně nahradit mistra popravčího respektive pohodného
v jeho pozici.

6.2.2. Vavřinec Holík a dobrušský kat Tomáš Zvířecí
Petr Píč byl zřejmě posledním náchodským pohodným žijícím se svou rodinou v
domě staré rasovny, který údajně stál pod Homolkou na Starém Městě.294 Jeho nástupce
Vavřinec Holík (někdy také Vávra či Václav) již zde se svou rodinou nebydlel. Díky nově
založené Knize trhové pro osoby snížené a katovnu lze zjistit, že roku 1626 koupil od
náchodského primátora Michala Křižíka zahradu na předměstí horském (kladském), kde
pravděpodobně vystavěl novou koprofornu nebo opravil již stojící staré stavení.295 Současná
literatura navázala na poznatky Karla Hrašeho a geograficky umístila stavení sníženého
gruntu mezi Kladské předměstí a Plhov, konkrétně do prostoru pozdější Mautnerovy
přádelny bavlny.296 Dle popisu v Knize trhové se však zdá, že náchodská rasovna byla od
města vzdálena o něco více severním směrem k vesnici Dolní Radechová. Argumentace pro
toto tvrzení se zakládají na skutečnosti, že jednak ležela (jak bylo citováno) u silnice zvané
„radechovka“, a jednak z dalších zápisů vyplývá, že byla v přímé blízkosti stejnojmenného
294
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potoka Radechovka297 ústícího do Velkého rybníku a nacházejícího se vedle dnešní hlavní
silnice (Kostelecká), jež vede do Dolní Radechové. Bývalé Mautnerovy přádelny bavlny byly
od tohoto říčního toku více jak kilometr vzdáleny. Uvedená lokace tak ukazuje, že obydlí
náchodského pohodného bylo centru města poměrně vzdáleno, platila zde klasická zvyklost o
sníženém gruntu stojícím buďto na okraji města nebo, jako v tomto případě, až za ním. Větší
vzdálenost nicméně neznamenala, že by obydlí náchodských rasů a jejich rodin bylo zcela
stranou civilizace. Naopak, zápisy v Knize trhové pro osoby snížené a katovnu svědčí o tom,
že rasovna ležela v bezprostřední blízkosti obydlí dalších lidí. Jednou z povinností
náchodského kata/rasa, k níž se zavazoval s převzetím koproforny, byla například údržba
plotu stranou zahrady rodiny Horáků a později nového majitele pana Václava Kopáčka.298
Cena pozemku i se starým stavením byla stanovena na 110 kop míšeňských, ovšem
Vavřinec Holík složil závdavkem pouze 30 kop grošů míšeňských, celou částku splácel až do
roku 1632. Zahrada byla prodána „Vavřincovi Holíkovi pohodlnému poslu s Kateřinou
manželkou, dítkami a budoucími jeho k jeho a jejími pravému jmění držení a k svobodnému
mocnému užívání“.299 K dědičnému předání náchodské rasovny potomkům v průběhu
sedmnáctého století nikdy nedošlo, což mohlo být sice u některých snížených jedinců
zapříčiněno nedostatkem vhodného či jakéhokoliv dědice, zpravidla však docházelo
k brzkému odchodu stávajícího majitele na jiný snížený grunt.
Pobyt Vavřince Holíka v Náchodě byl charakteristický delším trváním ve srovnání
s jinými vlastníky rasovny, nelze ho však označit za idylický. Nejenže se tento muž dostal do
nepříjemné konfrontace s městským právem a pár let strávil uvězněný v místní šatlavě,
ale většina jeho problémů a konfrontací, jež vedl, byla zapříčiněna špatnými vztahy
s ostatními sníženými lidmi a především jeho vlastní rodinou. Náchodský pohodný se za svůj
život oženil dvakrát. První manželka Kateřina zesnula zřejmě začátkem třicátých let (absence
matrik nedovoluje datovat tuto událost přesněji). Svou druhou ženu Evu se rozhodl spolu
s jejich budoucími potomky ustanovit roku 1635 jako své jediné dědice.300 Těmito právními
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kroky se tak snažil vyloučit z možného dědictví Annu, dceru z předchozího manželství s
Kateřinou. Pro toto opatření měl pádné důvody, které vyjmenoval takto: „Předně že jest mne
otce svého za živobytí matky její na penězích vokrádala, druhé: před smrtí matky své, svršky
z truhly vynosila, třetí: v mý sirotě nade mnou otcem svým se zapomněla a ode mne ušla,
čtvrté: bez mého vědomí se vdala, páté: přijda s mužem v kolikátý dnech v vězení šatlavním,
tři pěči od klíčů přeložil, k tomu truhlu z rozštípal vrchem na stříbře i na penězích a
všeckův.“301 Snížení lidé řešili klasické rodinné problémy stejně jako ostatní. Vavřinec dále
trval na tom, aby byl zápis učiněn do knih pamětních, městská rada v čele s purkmistrem mu
v tomto ohledu vyhověla a nechala dané ustanovení opatřit menší městskou pečetí.302
Vrátíme-li se k záležitosti Vavřincova uvěznění, náchodský pohodný byl dán do
šatlavy na rozkaz městského rychtáře, jak vyplývá z jeho vlastnoručně psané žádosti
adresované městskému rychtáři Jiřímu Fibigerovi, roku 1631. Sepsaná žádost se objevuje
v rychtářských manuálech hned dvakrát, nejprve ve verzi ne příliš vzhledného, ale dobře
čitelného rukopisu Vávry Holíka, a později přepsaná radním písařem Lukášem Šadimským
ze Šadimi.303 Příčinou potrestání, které trvalo až do roku 1633, bylo „propuštění a vylámání
se z vězení šatlavního Matěje Kejklímou z městys Skalice České nad Úppou a Jana Šaffrdy
z Velkého Pořící“304 Vavřinec Holík nejen jako pohodný, ale i coby posel právní nesl plnou
zodpovědnost za chod šatlavy včetně zajištění a péče o vězně. Propustit nebo neuhlídat
uvězněné zločince bylo vnímáno jako nepřijatelné pochybení městského biřice. Podobná
selhání, ať už úmyslná či neúmyslná, navíc vedla k bezprostřednímu podezření z uplácení
posla rychtářského. Poměrně dlouhé a striktní uvěznění napovídá tomu, že o vině
náchodského rasa se prakticky nepochybovalo, a ani sám Vávřinec Holík ve svých
prohlášeních (druhé učinil roku 1633) nijak svůj delikt nepopřel. Krátce po svém uvěznění
pouze prosil o přímluvu počestných měšťanů: „Kterak od včerejšího dne vězení šatlavním
dost těžkým sem na poručení vaše zůstával a až posavad zůstávám. I souce ponížený člověk
bych se chtěl dožádati některých z poctivých práv sousedů města tohoto, aby o mne práci
vážili k vaší milosti za mne se přimlouvali, a bych toho vězení prazen byl. Nevím abych toho
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při kom užití mohl, souce oni poctiví cechovní řemeslníci.“305 Apelace směrem k poctivým
měšťanům a cechovním řemeslníkům jako jedněm z patrně nejvlivnějších osob městské
komunity vůbec se nakonec Vávrovi Holíkovi vyplatila. Změna však nastala až po výměně
městského rychtáře, neboť jak náchodský biřic napsal: „Z kteréhožto vězení na mou velikou
žádost a prosbu od pana Martina Jedličky toho času pana rychtáře městského často psaného
města Náchoda, a to s raddou pana purgmistra a rady nad dotčeného města, propuštěn jsem
na tento přitom dostatečný způsob.“306 Propuštění z šatlavního vězení však nebylo učiněno
bez náhrady. Ve svém druhém listu se Vavřinec zavázal veškerým svým jměním a
propadnutím hrdla, „že všelijak se na to vynasnažím takového vězně jednoho i druhého
hledati, aby se zase do téhož vězení dosahnouti mohl, paklibych týchž vězňův se doptati a
nijak s žádným oumyslem oulisným dosahnouti nemohl a pan rychtář jsa též nadostatečné
rukojmí od vrchnosti naší milostivě a dědičně propuštěn k hledání týchž vězňův skrze to další
těžkosti zakušovati musil, tehdy já taky pod ztracením nadepsaného jmění i hrdla mého
připovídám v ta místa odkud nyní vycházím zase se postaviti a najíti dáti“307 O tom, nakolik
byl Vávřinec Holík úspěšný v hledání dvou vězňů, kteří utekli z šatlavy prakticky již dva
roky předtím, prameny mlčí. Samotná představa náchodského pohodného a jeho pátrací
činnosti se nezdá jako příliš reálná, nicméně Holík o své hrdlo a stejně tak jmění nepřišel.
Buďto mu byl trest postupem času zcela odpuštěn, nebo byl v hledání a zadržení Matěje
Kejklímy a Jana Šafrdy přeci jen úspěšný. Každopádně zůstává otázkou, kdo vykonával
sníženou živnost v době jeho uvěznění. Možnost řešení této situace byla dvojí, jednak mohl
Vávru Holíka zastoupit některý z pomocníků (funkce pacholků zmíněna výše), nebo
náchodský region převzal na čas do své kompetence jiný pohodný/kat z nejbližšího okolí.
Podobná situace nastala například během uvěznění náchodského popravčího Fridricha
Kopřivy.
Bez dalších komplikací setrvával Vávra Holík v náchodské koproforně do roku 1635,
kdy se ji rozhodl prodat Tomáši Zvířecímu, mistru popravnímu města Dobrušky a Nového
Města nad Metují.308 Jedná se o první prodej zaznamenaný v Knize trhové pro osoby snížené
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a katovnu, v rámci něhož jsou (zatím pouze v hrubé formě) stanoveny povinnosti a určité
kompetence přináležející k místní koproforně. Je zřejmé, že náchodský ras měl relativně
svobodnou vůli v prodeji náchodské rasovny a tím i určení nového pohodného na panství.
Nesetkáváme se zde s direktivním určením nového majitele ze strany městské rady. Vávra
Holík svůj již proběhlý prodej před konšely pouze oznámil: „Vavřinec Holík pohodnej a nyní
posel práva rychtářského v tomž městě ohlášení učinil a svými vlastními ústy se přiznal, že
jest dobrovolně a s dobrým svým rozmyslem a s vůlí Evi manželky svý, vedle jisté smlouvy ku
právu položení prodal rasovnu svou při témž městě Náchodě“.309 Za povšimnutí rozhodně
stojí, že snížení lidé projednávali své záležitosti přímo před purkmistrem a městskou radou,
nikoliv skrze prostředníka (městského rychtáře), jak to bylo v některých městech vyžadováno
za účelem co největšího omezení kontaktu s nepočestným jedincem. Vávra Holík prodal
Zvířecímu rasovnu za sumu trhovou 420 kop míšeňských, dobrušský popravní však zaplatil
při učinění zápisu pouze 50 kop míšeňských. Každý rok pak měl splácet po třiceti kopách.
Málokdy se stávalo, že nový majitel koproforny zaplatil snížený grunt naráz, nebo krátce po
složení závdavku. Tomáš Zvířecí v tomto ohledu nebyl výjimkou. Od bývalého vlastníka
obdržel navíc „káru, rumpál s provazem, stůl velký, vápna polovici, jarmaru, šlok k loji
sekání“. Za to si Vávra Holík vymínil, že pokud by cokoliv v prostoru šosovních vsích do sv.
Jiří zhynulo, náleží to Tomáši Zvířecímu, který však „jednu kůži na nádobí do dvora
obecního odvésti povinen bude“.310 Pakliže by však Holík byl po sv. Jiřím stále poslem
rychtářským, „tehdy takových vesnic takovým posluhováním požívati, jako i budoucně taková
pohodnost v šosovních vesnicích pro vyživení jeho každému poslu rychtářskému se
zůstavuje“.311 Zřejmá snaha náchodského biřice rozdělit panství uvnitř stávajícího
rasovského revíru, a tím si udržet alespoň částečný zisk plynoucí z nečisté živnosti, měla do
budoucna za následek silnou rivalitu mezi sníženými lidmi. Tomáš Zvířecí rovněž tímto
zápisem musel přislíbit, že jestliže by „jaká potřeba popravy toho nastala, tehdy i jinší
službami popravními Tomáš se zavazuje“.312 Upřesnění činností mistra popravního společně
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s příslušnými taxami tímto rokem ještě stanoven nebyl. Pouze krátký dodatek hovoří o tom,
že měl být Tomáš Zvířecí placen tak, „jakž se na panství opočenském platívalo“.313
Ačkoliv Tomáš Zvířecí bývalému vlastníkovi stále dlužil za snížený grunt, po pár
letech (roku 1641) ji prodal dál mistru popravnímu Jiříkovi Gruberovi, aniž by řádně splatil
zbývající dlužnou částku.314 Jiřík Gruber pak ještě téhož roku rasovnu i se zahradou postoupil
zpátky Vavřinci Holíkovi a jeho manželce Evě za 330 kop míšeňských.315 Podle tvrzení
Vávry Holíka mu Jiřík Gruber prodal rasovnu takto rychle nazpět, neboť „neoblibujíce sobě
zde bytu dlouhého“.316 Příčina odchodu a změny bydliště mohly mít tento jednoduchý čistě
pocitově zabarvený motiv. Díky nevázanosti snížených lidí na konkrétní vrchnost, jako tomu
bylo v případě poddaných, se otevírala těmto jedincům a jejich rodinám možnost svobodného
stěhování bez nutnosti zhostných listů apod. Časté migraci zvláště v okruhu nedalekých
východočeských měst tak nic nebránilo.317
Vrátíme-li se k prodeji koproforny Vávrovi Holíkovi, povinnosti vlastníka byly
v tomto případě určeny již mnohem precizněji, zejména pak ty, kteréb se týkaly potřeby
mistra ostrého meče.318 Městská rada přenesla na místního pohodného nejen značnou část
odpovědnosti, ale i určité finanční zatížení. Nejenže byl Holík povinen („pokudby kdy jaká
potřeba toho popravního mistra nastala, a člověka světa sprovoditi jměl z poručení
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aby se škoda nedala dělati a stavěti na sebe přejímá.“ SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová pro osoby
snížené a katovnu, fol.4v.

94

vrchnosti“319) mistra popravního „na svůj groš zjednati“, ale měl se rovněž postarat o to, co
by kat navíc ve městě Náchodě „protrávil“, a zaplatit to.320 Nadto měl náchodský pohodný,
pokud by snad nenašel místo sebe jiného vhodného biřice, který by bezchybně vykonával
tuto živnost, sám jakožto posel právní městskému rychtáři sloužit. Majitel koproforny nebyl
ani zbaven přetrvávající nepříjemné odpovědnosti za práci posla právního a „pakližeby se
jaká škoda načemkoliv stala, tehdy k žádnému jinému nemá o to hledíno býti, nýbrž
k Vavřincovi Holíkovi, to jest splniti a za dosti tomu učiniti“.321 V následujících letech
můžeme sledovat snahu mistrů popravních se z tohoto závazku se vymanit.
Všechny prodeje náchodské rasovny za života Vávry Holíka byly provázeny a
částečně i způsobeny několika faktory. Ústředním bodem zde byl jednak špatný vztah a
konflikt Holíka se jeho již zmiňovaným zetěm, jednak i pozdější neshody s dobrušským
katem Tomášem Zvířecím. Právě na něj podal náchodský ras roku 1643 stížnost adresovanou
městskému rychtáři, purkmistru a spoluradním, v níž vysvětluje důvody svého jednání a
peripetie se zmíněnými dvěma osobami. Holíkova stížnost, která se snažila apelovat na soucit
a pochopení celé situace, je rozepsána na několik stran. Začíná téměř pateticky, náchodský
ras píše: „Velmi lítostivě s pláčem oznamuji o zlostných nenáležitých skutcích a bezprávích,
kteréž proti mně a nademnou Tomáš Zvířecí, mistr popravní na tento čas při městě Dobrušce
i při městě Novém Hradišti nad Metují za zakoupení mající, rozdílně zoufale spáchal a
vykonal.“322 Důvod prodeje pak náchodský pohodný opodstatňuje strachem z „loupeživého
zetě“, před kterým ho Tomáš Zvířecí slíbil ochránit.323 Svůj slib dobrušský kat nejenže
nesplnil, ale ani náchodskou koprofornu v následujících letech řádně nesplatil. Vávra Holík
se k tomu všemu obával o svůj majetek, konkrétně o velký počet kůží, které se rozhodl
rovněž ponechat pod ochranou Tomáše Zvířecího. „Vymínil sem sobě a vyhradil místo na
domě pod krovy, na té koproforně, kdež sem tehdáž jistej počet koží sto dvaceti složených
jměl, aby tamty kůže mé, bezevší odpornosti a překážky Tomáše Zvířecího i jiného člověka,
bezpečně a pokojně zůstávali, a zůstávati mohli do roka pořád zběhlého.“324 O všechny kůže
nakonec Vávra Holík přišel, neboť jak na adresu Zvířecího uvádí: „zetě mého škodlivého
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k sobě do obydlí svého, netoliko přijímal, jídlem potravou, i jináče fedroval a u sebe
přechovával, ale také jemu krádeže noční v koproformě své dopustil“.325 Celkem 84 kůží mu
podle jeho tvrzení ukradl zeť Jiřík Šiftař, další mu údajně odcizil sám Tomáš Zvířecí. V takto
velkém počtu kůží z padlého dobytka měl Vávra Holík bezpochyby uloženy finance na horší
časy, jejich zcizení pro něj tedy musela znamenat citelnou peněžní ztrátu.
Než bude věnována pozornost dalším výtkám Vávry Holíka vůči dobrušskému katu,
je nezbytné se ještě nakrátko pozastavit u osoby jeho zetě Jiříka Šiftaře. Tento muž patřil bez
nejmenších pochyb mezi snížené lidi, neboť byl nazýván jakožto „pohodlný“. Vzhledem
k jeho stálému pobytu s manželkou Annou se lze domnívat, že tuto živnost částečně
vykonával společně se svým tchánem, případně s Tomášem Zvířecím, nebo alespoň za jejich
tichého souhlasu. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že Jiřík Šiftař byl paralelně v pramenech
jmenován jako „pacholek pohodlný“, přičemž se setkáváme se i se zmínkami přímo o jeho
pobytu v náchodské rasovně.326 V každém případě se jednalo o člověka špatné pověsti a
problémového jedince, který byl ve střetu s právem hned několikrát. Rok 1636 se stal pro
tohoto muže nakonec osudným, když mu po uvěznění byly před městskou radou přečteny
všechny jeho dosavadní delikty, kterých se v Náchodě dopustil. Prvním z jeho nejtěžších
provinění byla loupež – Jiřík Šiftař okradl jednoho z císařských soldátů. Situaci lze označit za
paradoxní, neboť to povětšinou byli Náchodští, kteří si častokrát stěžovali na místní vojáky,
s nimiž se během války dostávali do blízkého kontaktu a kteří je zcela běžně (zejména na
cestách za městem) okrádali.327 Jiřík Šiftař tak „v létu pominulém 1635 na jednoho soldáta J.
M. císařské nade vsí Radechovu Dolní na silnici, vystoupil, jeho se zmocnil a témuž soldátu
netoliko zbroj, pistole, ale také i peníze, co při něm nalezl, pobral a jej oloupil. Jakož pak týž
soldát jest se k vrchnosti zámku Náchoda utekl a za ochranu žádal, a aby zase k svým věcem
přijíti mohl, vrchnosti snažně prosil.“328 Vrchnost zareagovala prakticky okamžitě a nechala
rasova pacholka zatknout, ten však „právu odboj učinil, jíti se nedal a mocí násilnou
vosobami přísežnými strkal a preč utekl a mnohé pohrůžky osobám přísežným od sebe
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vydával“.329 Druhým z Šiftařových prohřešků byla „šatlavní krádež“ neboli odcizení peněz
z truhly v náchodské šatlavě, jak ji popsal již Vavřinec Holík ve své stížnosti na dceru Annu.
Poslední delikt se opět týkal zlodějských praktik jmenovaného pacholka v případu
zmiňovaných kůží z padlého dobytka patřících Šiftářovu tchánovi.330 Jeho hraběcí Milost
zřízený rychtář Václav Klanka, jenž konšelskému soudu předsedal a hodnotil pacholkovy
zločiny jako nanejvýš vážné, se tak rozhodl nechat Jiřího Šiftáře vyslechnout, krátce na to
podrobit útrpnému právu a opětovně vyslechnout.
Průběh útrpného výslechu, při němž byl pacholek opakovaně na žebříku „stržen a
pálen“, lze označit za skutečně nelidský. Výpověď po mučení se od předchozí příliš nelišila,
o funkci tortury je možno v tomto případě značně pochybovat. Šiftař pouze upřesnil některá
svá předešlá tvrzení, na otázku, proč vyloupil truhlu v šatlavě, odpověděl: „že jest ho žena
jeho, dcera Vávry Holíka navedla a řekla; však prý nám víc otec nedá“.331 Útrpný výslech
nicméně zašel posléze tak daleko, že se ve výsledku musel rasův pacholek obhajovat ještě
z domnělého čarodějnictví. Patrně již na pokraji svých sil vypověděl, že „ani čárů žádných
že neužíval a o nich neví, že nějaké klevety byly, že sou čáry, ale byl sejr v šatě, že to nic není.
A preclík z ruky že vytáhl, když sobě ruku voslinil, mejdla žádného že k tomu jak živ
neužíval.“332 Ohledně ukradených kůží vypověděl: „že jest ho navedl nějaký Jíra, syn
pohodnýho z Žamberka, tovaryš jeho a že je měl prodat Židu do města Hradce.“ 333 Opět
narážíme na spojení židů a obchodu s kůžemi z padlého dobytka, a tím tedy i na vazby a
trvalý kontakt se sníženými lidmi.
Židovská komunita měla ve městě Náchodě od roku 1542 (od doby návratu po
nuceném odchodu) vcelku stabilní pozici a početně narůstala. Dle soupisu vyhotoveného na
příkaz vrchnosti bylo roku 1648 napočítáno celkem 36 rodin, jedna bezdětná vdova a dvě
služebná děvčata – celkem 133 duší.334 Na základě soupisu a zápisů v gruntovních knihách
Bedřich Profeld konstatoval, že náchodští židé nebydleli v pouze jim určené Židovské ulici,
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kde bydleli i křesťané, ale i v domech křesťanských.335 V první polovině 17. století jsou
znatelné ochranné tendence ze strany vrchnosti vůči měšťanům vedoucím s náchodskými
židy všelijaké spory. Důvodem ochrany této minoritní skupiny byly pro vrchnost finanční
výnosy a další výhody spojené s židovskou komunitou (výměny a půjčky peněz). Roku 1658
i přes odpor města zřídila vrchnost pro židy nový masný krám při zámku.336 Šedesátá léta
znamenala pro náchodské židy otřes jejich pozice a živobytí, což bylo zapříčiněno zmíněným
velký požárem (roku 1663). Po této tragédii byli na čas vykázáni z města, než se mohli do
Náchoda vrátit, ovšem za nových striktnějších podmínek, které byly stanoveny formou
opakovaných reversů. Po zbytek století pak počet počet židů narůstal a v 18. století
představovali nejpočetnější židovskou komunitu v celém Hradeckém kraji.337 Při
vyhotovování soupisu židovských obyvatel roku 1793 bylo v Hradeckém kraji evidováno
celkem 1550 židů, z toho se 50 rodin (286 osob) nacházelo v Náchodě.338
Vraťme se ale k osudu Jiříka Šiftaře. Ten byl nakonec 9. dubna 1636 sťat mečem.339
Jméno mistra popravního, který provedl exekuci, v zápisech tradičně zmíněno nebylo.
Pozoruhodný je však detail vztahující se k útrpnému výslechu, mučení totiž nebylo
prováděno jedním mistrem popravním, nýbrž dvěma.340 Důvod přítomnosti dvou katů znám
není, snad tomu tak bylo kvůli náročnosti samotného výslechu, bezpochyby se však muselo
jednat o pro městskou radu finančně nákladnou záležitost.341
Stížnosti Vávry Holíka směrem k Tomáši Zvířecímu se zdaleka netýkaly jen jeho již
zemřelého zetě. Vyjma zmíněných výtek Vavřincova stížnost reflektuje prakticky celý vývoj
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vztahu těchto dvou mužů od jeho počátku až do roku 1643. Nejenže Holík závěrem vyjádřil
obavu, „že ještě více a hůře Tomáš Zvířecí míní, nade mnou se mstíti“, ale údajně hned poté,
co dobrušský kat zjistil, že Jiřík Gruber (někdy také Kruber) prodal koprofornu nazpět
Holíkovi, učinil cestu z Dobrušky do Náchoda. V té době však Vávra Holík nebyl doposud
nastěhován. Tomáš Zvířecí poté, „na zahradě, kde včeličky v aulích stály nad nimi střechu
čtyři šary šindelův vobořil a kůly ze země vydobýval a to stanoviště včeličkám připravené
nenáležitě zhuntoval, a tu se netoliko vejtržnosti, ale také i pychu dopustil a mně v pokutu
deset grošův českých upadl.“342 Podobné poznámky, kterým dříve v historiografii nebyl
věnován téměř žádný prostor, nejsou citovány za účelem postihnutí zajímavostí týkající se
snížených lidí, nýbrž jako projevy každodennosti a normality těchto jedinců. Na snížené lidi
nelze nahlížet pouze z hlediska jejich povolání. Naopak je nezbytné snažit se zachytit širší a
komplexnější rozměr sestávající se z různých aspektů jejich života, ať už to bylo včelařství či
cokoliv jiného, co ovšem zároveň vytváří jejich o něco „lidštější“ obraz, než jaký byl
doposud předkládán.
Nezdá se, že by městská rada či rychtář Holíkovu obsáhlou stížnost více projednávala
či vyvodila patřičné důsledky a uvalila na Tomáše Zvířecího jakékoliv větší sankce.
Z dodatků o koupi náchodské rasovny v Knize trhové pro osoby snížené a katovny je pouze
zřejmé, že tento kat zaslal poslední splátku purkrechtu roku 1648 po svém poslovi do
Rychnova nad Kněžnou.343 Dluh tak byl sice vyrovnán, ale Vavřinec Holík v této době již
náchodskou rasovnu se svou rodinou neobýval, čtyři roky předtím prodal mistru popravnímu
Janu Veselskému a jeho manželce Alžbětě za 430 kop míšeňských a přestěhoval se do
zmiňovaného Rychnova.344 Jak ukazují i další prodeje koproforny, trhová cena tohoto
sníženého gruntu nezůstávala stejná a při každém dalším prodeji se vždy o pár desítek kop
grošů míšeňských navyšovala. Jan Veselský neobvykle složil závdavkem téměř celou částku
(380 kop míšeňských), zbylých padesát kop doplatil Vavřinovi Holíkovi následujícího roku
před purkmistrem Martinem Jedličkou, primátorem a dalšími spoluradními.345 Poměrně
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rychlé výměny majitelů náchodské koproforny měly za následek i v dalších letech chaotické
splácení a převádění dluhů na nové vlastníky.

6.2.3. „V našem poníženém způsobu málo osob k stavu manželskému“
Jan Veselský pobýval v náchodské koproforně pouhých šest let, zdá se, že za tu dobu
nedocházelo k žádným výraznějším konfliktům mezi ním a počestnými měšťany. Jediná
zaznamenaná konfrontace, jež proběhla roku 1647, byla způsobena profesní rivalitou
typickou právě pro snížené jedince města Náchoda. Prostřednictvím rychtáře města Police
nad Metují si na Veselského stěžoval „snížený služebník“ Václav Minaříček z důvodu
nedovoleného zasahování a pobrání kůží z uhynulých zvířat v jeho „revíru“. Kryštof Khin,
rychtář města Police, tak poslal o celé záležitosti dopis náchodskému rychtáři Václavu
Lantovi: „Před jeho poctivosti se netajím, že jest přede mne předstoupil Václav Minaříček,
snížený služebník na ten čas práva rychtářského v městě Polici, přednášejíc přede mne, že
toho jistou zprávu má od dobrých poctivých lidí poddaných panských, že by pominulých dnů
na gruntech policských v lukách u Střeziny a v Homoly, Jan Veselský mistr popravní při
městě Náchodě takového pychu a výtržnosti se dopustil, což proti řádu a právu čelí, a toho se
dopouštěti neměl. Sám druhý dvě hovada koňský odřel kože a sádla k svému užitku pobral.
Když ho ti lidé z toho trestali, on jim za odpověd dal, že jest to vojenská věc“.346 Náchodský
rychtář na výtky Kryštofa Khina a snahy místního pohodného finančně si přilepšit sám příliš
nereagoval, naopak se rozhodl nechat spor v soukromé rovině mezi Janem Veselským a
Václavem Minaříčkem. Polickému rychtáři odověděl: „Psaní od vás 23. february roku tohoto
1647 ke mně učiněné vztahující se na Jana Veselskýho mistra popravního při městě Náchodě
osedlého pod jurisdicti mou příslušejících sem přijal a témuž Janovi Veselskýmu pro
vyrozumění k přečtení sem propůjčil. Což zase Jan Veselský na to psaní vaše v popisu za
odpověď dal a dává, to vám také odsílám, tím budete moci Václava Minaříčka sníženého
služebníka práva rychtářského policského spraviti a dalšího daremního zaneprázdnění i
varovati.“347 Přiložený dopis Jana Veselského adresovaný polickému poslu právnímu se nesl

zaplatil a odvedl padesáte kop míšeňských a on Vavřinec Holík že jest tu summu padesate kop míšeňských zcela
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ryze v přátelském duchu, Veselský neměl v plánu se zbytečně soudit. Minaříčka oslovuje
„bratře“, ne však kvůli pokrevní příbuznosti, nýbrž kvůli spříznění ve „stejné sníženosti“,
v níž se jak Minaříček tak Veselský nacházeli. Z korespondence vyplývá, že se oba mužové
bez nejmenších pochyb znali a vzhledem k přístupu náchodského kata i zřejmě doposud
přátelili. Jan Veselský vysvětlil Minaříčkovi své chování takto: „Přitom také psaní od práva
vašeho z města Police ku právu do města Náchoda odeslané jisti v příčině té, že bych tobě
měl na panství policském dvě mrchy vzíti měl, čemuž já světle a patrně odpírám, jak pan
rychtář váš městský dokládá, že bych na homoly v lukách jednu vzíti měl, to mohu v pravdu
říci, že ty luka nám do města Náchoda náležící, k tomu jednu sem vzal na silnici svobodný,
kterouž žádný zapověděti nemůže rovnýmu jako tobě, že pak pan rychtář váš městský mlsnou
odpovědí od pana rychtáře našeho městského spraven býti nemohl, skrze pana písaře se to
stalo. I poněvadž u nás ve městě Náchodě tento čtvrtek nejprv příští jarmark držán bude, zvu
tě bratře, že sem se ke mně najíti dáš, a pro naší dobrou známost tu jednu kůži spolu
propijeme a něco sobě daleji potoužíme, co se důvěřuji, že se to od tebe stane. Pana rychtáře
vašeho ode mne velice pozdrav.“348 Vstřícný tón Jana Veselského a snahu spor bezkonfliktně
vyřešit nelze označit za zcela běžné. Jak on sám v dopise explicitně vyjádřil, jednalo se sice o
osoby sobě rovné, nicméně často mezi jim podobnými lidmi panovala zmiňovaná soupeřivost
až nepřátelství, a to ať už mezi jedinci sníženými v rámci jednoho města, anebo s osobami
sníženými z okolních lokalit. Poznámka Veselského, aby Minaříček pozdravoval polického
rychtáře, a předcházející vyjádření Václava Lanty měly patrně naprosto opačný účinek, i
když byly zřejmě myšleny v dobrém.
Kryštof Khin s dosavadním způsobem korespondence a vyjádřením náchodského
rychtáře a mistra popravního k nastalé situaci spokojen nebyl a i nadále trval na svém
stanovisku, aby se Jan Veselský dostavil před poctivé právo rychtářské v Polici nad Metují.
Konfrontace se tak částečně přenesla z osob snížených na představitele úřadu městského
rychtáře. Příčinou rozporu bylo vymezení jejich kompetencí a tedy toho, komu daný spor
přísluší soudit a jakým způsobem. Polický rychtář tak nesouhlasně až sarkasticky Václavu
Lantovi odpověděl: „I jest mi toho s nemalým do něho podivením, jakoby sobě dovymejšlel,
že by snad právo rychtářské v městě Polici takové podstaty, jako v městě Náchodě nemělo,
aby je o to spravedlivu roce znajíc jednu i druhou stranu porovnati mohlo, slušně jest aby se
ten tu stavěl kde se čeho dočinil a na cizích gruntech gvaltu, moci a pychu se dopustil, jinému
jeho věc pobral, než ten aby se tam stavěl, kde nic nezavinil. Tím způsobem Václav Minaříček
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snížený služebník můj není povinen tam se staviti. Pročež jej ještě jednou přátelsky
napomínám, aby jeho Jana Veselskýho k tomu skutečně přidržel, aby se do města Police
přede mne postavil.“349 Z důvodu absence příslušné dokumentace (zejména další
korespondence mezi těmito dvěma zástupci městského práva) bohužel nevíme, jak spor
skončil a jestli se Veselský nakonec dostavil před městského rychtáře do Police nad Metují.
O tři roky později však Jan Veselský Náchod opustil.
Jednou z příčin jeho odchodu mohla nepřímo být i náhlá smrt jeho manželky Alžběty.
S jejím úmrtím krátce po příchodu do Náchoda souvisela i nemožnost najít si ženu novou.
Recepta, neboli listy došlé z jednotlivých farností na konzistoř pražského arcibiskupství
(uložené ve fondu APA), ukazují pozoruhodnou sebereflexi vztahující se k postavení
snížených lidí, v tomto případě konkrétně Jana Veselského. Tento popravní se sám odhodlal
roku 1645 napsat do Prahy a řešit svou neutěšenou situaci poté, co v rámci náchodského
panství jeho postup selhal. Veselský v několika větách vysvětlil svou stávající situaci:
„Oznamuji, kterak majíce já manželku velmi starou, kteráž již z tohoto světa sešla, a po sobě
jedné dcery z prvnějšího manžela zanechala, i umínil jsem sobě, touž dceru po ní pozůstalou
za manželku pojíti, však pan děkan panství náchodského, žádným způsobem k tomu povoliti a
mně v tom stavu manželském potvrditi nechce. Poněvadž pak v našem poníženém způsobu
málo osob k stavu manželskému, ženských se nachází, já také s matkou nadjmenované dcery,
jíž mrtvou žádné krevnosti jsem neměl. Pročež V. Mti ve vší poníženosti prosím a žádám, že
mě v tom milostivé povolení dáti, a poručení panu děkanu náchodskému, aby mi s touž
dcerou té nebožky v takovém stavu manželské potvrditi odporen nebyl, učiniti ráčíte.“350
Vynecháme-li spekulace o tom, jaký byl reálný vztah otčíma Veselského k jeho nevlastní
dceři a zda milostný poměr netrval již za života jeho manželky, náchodský popravní
bezpochyby využil argumentu, který byl podložen skutečnými poměry panujícími v této
oblasti života snížených lidí. Sociální norma kázající, že „bezectní“ mohou uzavírat svazky
pouze mezi sebou, byla všeobecně známa a patrně téměř bez výjimek dodržována. Možnost
výběru budoucího partnera/partnerky tím byla výrazně omezená. Z vyjádření Jana
Veselského navíc vyplývá, že i on sám se vnímal jako člověk spadající do určité ohraničené
skupiny jedinců, kteří si sice byli sobě rovní, ale jinak byli stále níže postavení než ostatní. Je
tak dost pravděpodobné, že ze strany snížených lidí nebyly ani přílišné snahy spojit svůj život
s některým z jedinců na cti zachovalých. S ohledem na danou sociální normu museli
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okamžitě narážet na silnou bariéru a odpor. V tomto kontextu mohlo hledání adekvátní
manželky být zároveň i výraznou motivační silou migrace snížených lidí. Není vyloučeno, že
Jan Veselský odešel z Náchoda pár let poté právě proto, aby mohl svůj záměr uskutečnit na
jiném panství. 351 Ať už se jednalo o hledání zcela nové ženy, nebo o snahu přesvědčit jiného
faráře k tomu, co náchodský děkan striktně odmítl, odchod do nové neznámé lokality mohl
také umožnit celou situaci, která pro místní patrně zaváněla incestem (navzdory absenci
pokrevní příbuznosti), zatajit.
Přístup církevních úřadů vůči problému snížených lidem a nepočestnosti obecně je
doposud téma naprosto nezpracované. V tomto případě se zřejmě jednalo ze strany děkana
náchodského panství o standardní postup, nicméně v určitých momentech se u církevních
hodnostářů setkáváme s projevy nevědomosti až „bezradnosti“, jak v záležitostech snížených
lidí postupovat. Roku 1610 si tak Chomutovští stěžovali na svého faráře Wilhelma
Donšpergera, který oddal místního pohodného s dcerou chomutovského biřice, ačkoliv onen
kněz i další věděli, že manželka rasa, která od něj dříve odešla do Jirkova, je stále naživu.
Pohodný se tak dopustil bigamie, ovšem za souhlasu a vědomí místního faráře. Zástupci
utrakvistické konzistoře pak do Chomutova odpověděli: „Kdyby se osob poctivých dotýkalo,
věděli bychom se jak v té věci, obešlíc je před sebe, zachovati, ale rozumějíce tomu, že se to
mezi osobami lehkými zběhlo, za nejlepší věc býti soudíme, aby ten jistý biřic z vězení,
v kterém sedí, nebyl propuštěn a ti noví domnělí manželé, aby také vězením opatřeni jsouce,
sebe prázdni byli.“352 Provinilý kněz, který celou tu, dle konzistoře „neslýchanou příhodu“,
způsobil, byl povolán do Prahy, kde měla být celá záležitost dál projednávána i za
přítomnosti dvou defensorů.353
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6.2.4. Veronika Křechová, žena na cti snížená
Další majitel koproforny Jan Berounský, který ji koupil k dědičnému užívání
s manželkou Veronikou po Janu Veselském roku 1650,354 zemřel krátce po jejím převzetí.
Rasovna poté přešla na jeho ženu. Veronika Křechová se roku 1652 znovu provdala za
pohodného a biřice Jana Křecha, čímž z něj učinila nového spolumajitele sníženého
gruntu.355 Při sepisování smlouvy nechala učinit dodatek, podle kterého si Veronika sama
mohla ponechat určitý finanční obnos a nezůstala do budoucna zcela nezaopatřená: „kromě
z toho ze všeho sobě vymiňuje a v své vlastní moci zanechává 100 říšských tolarů“.356
Povinnosti nového pohodného zůstaly téměř beze změny, byla pouze učiněna drobná úprava
týkající se zajišťování služeb mistra ostrého meče. Tentokrát náchodskému rasovi „na to
jemu od obce města Náchoda mu více nežli dvě kopy míšeňské dáti má.“357 Ani Jan Křech
dlouho majitelem náchodské rasovny nezůstal, z dochovaných pramenů se zdá, že po dobu
držení koproforny obstarávala snížené řemeslo spíše jeho manželka Veronika než on sám.
Roku 1658, kdy byla rasovna prodána dál pohodnému Jiříku Vokáčovi a jeho manželce Evě,
je jako majitelka psána už pouze Veronika Křechová. Nikoliv však proto, že by Jan Křech
zemřel, ten nadále vykonával v Náchodě živnost posla rychtářského, ale z důvodu
opakovaného opuštění Veroniky. Veronika Křechová zdůvodnila prodej sníženého gruntu
takto: „pro nemožnost zastání povinnosti její snížené prodala svůj dům řečený kaprofornu při
městě Náchodě ležící na Radechovce, který ona předešle s Janem Křechem manželem svým
společným zápisem potvrzený a zaplacený měla“.358
O pár let později, roku 1662, když řešila svou pozůstalost a stávající majetek právě
kvůli nestálému manželovi, vysvětlila před městskou radou, proč se rozhodla za určitých
podmínek odkázat vše svému bratru, biřici města Jičína Jakubovi Arnoldovi Holíkovi. Radní
písař zaznamenal: „Ohlášení učinili Veronika Křechová, že je Jan Křech manžel její již
potřikráté nad ní se zapomenul, poberouce jí co od zlata stříbra a peněz měla. Od ní přeci
ušel ji opustil a utratíce to k ní se zase navrátil, však že z lásky manželské vždy jemu to
354
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odpustila a jeho k sobě zase přijala, že pak nyní v starosti a nedostatku zdraví jejím to učinil
a jí opustil. Pokudžby sobě usmysliti nechtěl a života svého nenapravil, pokady ještě živá jest
k ní se nenavrátil a potom po smrti její k těm penězům, které za grunt snížený při městě
Náchodě Fridrich Kopřiva mistr popravní dopláceti má, jakž zápis jeho ukazuje a šíře
přináší, že to všeckno Jakubovi Arnoltovi Holíkovi bratru svému po smrti své odevzdává.“359
Do příbytku svého bratra v Jičíně se nakonec Veronika Křechová na stáří uchýlila a
později tam i zemřela. Ve spojení s náchodskou koprofornou se však objevovala ještě dlouho
v šedesátých letech, neboť následující vlastníci se na sníženém gruntě střídali téměř každé
dva roky. V tuto chvíli můžeme poprvé sledovat zajímavý aspekt některých snížených lidí,
jímž byla chudoba. Pohodní a mistři popravní v dalších letech nebyli schopni zaplatit ani
polovinu tržní částky náchodské koproforny, splátky se pokoušeli co nejvíce snižovat a
odsouvat na pozdější termíny, až nakonec rasovnu prodávali i s dluhem dál. Původním
vlastníkem stále zůstávala Veronika Křechová, která roku 1666 předstoupila s Jiříkem
Křechem, svým švagrem a mistrem popravním města Dobrušky, před náchodské konšely.
Zde nechala bratra svého manžela zplnomocnit, poněvadž „nemohouc ona sama pro sešlost
věku“ docházet do Náchoda a pobírat purkrecht z náchodské koproforny, nechávala pro něj
posílat Jiříka Křecha. Tou dobou jí dobrušský kat dále přeposílal peníze do města Jičína.360
Kvůli stále plynoucím příjmům z náchodské koproforny, a tím nedořešené finanční
situaci, po sobě Veronika Křechová jako jediná snížená osoba zdržující se část svého života
v Náchodě zanechala kšaft. Kšaft jiného sníženého člověk se nám bohužel nedochoval.
Odkaz Veroniky Křechové byl potvrzen městskou radou a purkmistrem Janem Šretterem
roku 1667 poté, co byl vysvědčen právě rychtářem města Jičína nad Cidlinou. Městská rada
„povážíce týž kšaft Veroniky Křechový bedlivě a obzvláště toho poněvadž tomu kšaftu od
přečtení jeho v času právním, totiž v týchž 6. nedělích, od žádných přátel, mimo zástavu
Jiříka Křecha mistra popravního z města Dobrušky strany autraty, o niž se jak níže zapsáno
dříve přátelsky porovnali, jiného ničeho před právo přednešeno nebylo. Pročež pan
purkmistr, radda města Náchoda, týž kšaft Veroniky Křechový snížený, za hodný i
spravedlivý uznaly a schvalili“.361 Veronika všechny zbývající peníze, které měl doplatit
stávající mistr popravní Fridrich Kopřiva (120 kop míšeňských), odkázala, jak už ustanovila
dříve, svému bratru Jakubovi Arnoldovi Holíkovi a jeho manželce Dorotě. Švagr Jiří Křech
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zřejmě očekával, že i jemu bude část Veroničina jmění odkázána (svědčí o tom přinejmenším
následný spor po její smrti mezi Holíkem a dobrušským katem). Dle instrukcí obsažených v
odkazu Křechové s ním však měl Holík pouze vyrovnat dosavadní útraty (týkající se cest do
Náchoda) a zaplatit mu tak 15 kop míšeňských.362
Ještě téhož roku učinil ohlášení na náchodskou městskou radu Jiří Křech, který
nejenže byl nespokojen s obsahem kšaftu Veroniky Křechové, ale i s tím, že nebyl během
jeho čtení přítomen. Jeho výtky a stížnost byly adresovány zejména na osobu Veroničina
bratra Jakuba Holíka. Z došlé korespondence je evidentní, že Holík o Jiřím Křechovi ani jeho
bratru neměl valné mínění, neboť jak píše: „týž Jiřík Křech, a na tom sobě mnoho zakládajíc,
že nebožka sestra má za živobytí svého, jsouc pokolikáté od Jana Křecha muže svého a bratra
jeho opuštěna a ať doložím i obrána, k němu že jest se k ochraně pokaždé ucházela, nad ní
také, že v tom snížení jejím lítost a útrpnost měl, to své místo míti může, však aby to s škodou
jeho jakou býti mělo, nikdy jsem neslyšel.“363 Jakub Holík sice doznal, že jeho sestra na Jiřího
Křecha pamatovala v otázce dědictví ještě za svého života a část mu též přislíbila, ovšem
dobrušský kat tuto zámluvu nijak nestvrdil, mimoto se situace zcela změnila, když vyšlo
najevo, že si Křech nechává část purkrechtu plynoucího z náchodské koproforny. Veronika
ho tak ke konci svého života zbavila plnomocenství. Nedoplatek z náchodské rasovny tedy
zůstal plně v držení jičínského posla rychtářského. Jakub Holík o místní koprofornu a vazbu
k ní nestál, proto „pro sešlost věku svého a uskrovnění cesty“ tento nedoplacený podíl prodal
svému příbuznému, mistru popravního města Hradce Králové, Samuelovi Holíkovi.364 Od něj
ho roku 1669 odkoupil stávající majitel koproforny Fridrich Kopřiva, čímž byly závazky
k místní rasovně opět navráceny do prostoru města Náchoda.
Případ Veroniky Křechové poukazuje nejen na finanční transakce bezectných, nýbrž i
na hlubokou pokrevní a příbuzenskou provázanost snížených lidí ve východočeské lokalitě.
Jedinci spjatí s nečistou živností se mezi sebou velmi dobře znali, neboť v některých
významných momentech svého života (kšaftování, život ve stáří, výběr manžela/manželky)
byli odkázáni povětšinou sami na sebe. I když se z pohledu moderní společnosti jedná o
téměř nepředstavitelné restriktivní opatření, nezdá se, že by separace a diskriminování
v tomto smyslu byly natolik silné, aby měly za následek vytvoření většího pocitu

362

„[…] jest se Jakub Arnolt Holík s Jiříkem Křechem, o též, nahoře dotknuté utraty přátelsky porovnal, jemu za
ně 15 kop míš. se dáti zamluvil a je k vzetí na koproforni mistra popravního Fridricha Kopřivy při městě
Náchodě odkázal.“ Tamtéž.
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sounáležitosti a sevřenosti této skupiny jedinců. Tak jako tak je ovšem evidentní, že
vzájemná komunikace mezi sníženými lidmi byla v určitých momentech velice intenzivní.
O manželovi Veroniky Křechové prameny povětšinou mlčí, není jasné, jestli v době
jejího úmrtí ještě byl naživu, každopádně v kšaftu Veroniky Křechové již jmenován nebyl.
Kontakt a komunikace manželů zřejmě nadobro ustrnula již mnohem dříve. V době, kdy jeho
manželka bydlela u svého bratra v Jičíně, Jan Křech setrvával v Náchodě na pozici
rychtářského posla právního, nikoliv už ale pohodného. Roku 1660 se potýkal se podobným
problémem jako jeho dřívější předchůdce Vavřinec Holík, jelikož z náchodské šatlavy utekl
vězeň Jan Podolník. Nevíme, jestli se tak stalo za přičinění Jana Křecha, či nikoliv, ovšem
tato záležitost nebyla řešena zdaleka tak radikálně, jako tomu bylo u Vávry Holíka, a došlo se
pouze k porovnání bez dalších následků.365
Dalším majitelem náchodské rasovny, ovšem pouze na čtyři roky, byl pohodný Jiřík
Vokáč, který s manželkou Evou odkoupil koprofornu od Veroniky Křechové za 450 kop
míšeňských. Vokáč však zavdal pouze 170 kop a zbylých 280 měl splácet po pětadvaceti
kopách ročně. Veronika Křechová, která si v zápisu vymínila, aby zde mohla bydlet až do sv.
Jakuba toho roku, než se přestěhuje do Jičína, přidala Vokáčovi tradičně „k té koproforně
káru s rumpálem jednu, kolečko a trakař, hrnec v kamnech měděný jeden a jiné, co hřebem
přibyto, tím hejbati nemá“.366
Díky iniciativě a „snížené prosbě“ Jiřího Vokáče byly částečně změněny povinnosti
náchodského pohodného, který od této chvíle nenesl „tíživou“ odpovědnost za práci posla
rychtářského.367 Na druhou stranu za to musel nově odvádět ze sníženého řemesla dvakrát
ročně 1 zlatý a 30 krejcarů. Další finanční zatížení pro už tak nepříliš majetného pohodného,
který měl velké problémy s každoročním splácením sníženého gruntu, bylo přinejmenším
nepříjemné a zřejmě se tak stalo i jednou z příčin Vokáčova brzkého odchodu.368 Prodej
koproforny mistru popravnímu Fridrichu Kopřivovi roku 1662 potvrzuje zadlužení Jiříka
365

„Přitom co mezi panem Václavem Kosem a Janem Křechem v příčině upuštění vězně Jana Podolníka činiti
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Vokáče, které následně plnou vahou přešlo na nového majitele. Fridrich Kopřiva, „mistr
popravní z Paky“, koupil snížený grunt za stejných 450 kop míšeňských, na místě složil ani
ne celou polovinu a to 170 kop, zbylých 280 kop míšeňských měl splácet dvěma stranám.
Celých 205 kop míšeňských náleželo stále Janu Křechovi a jeho manželce Veronice, dalších
75 kop mělo být odvedeno „sirotkům Šmulovským“, respektive jejich poručníkům židům,
Markovi Menolovi a Fajšlovi. Za jakých okolností dluh vůči židům vznikl, není jasné, zřejmě
si Jiřík Vokáč z důvodu finanční nouze dříve půjčil od žida Šmulovského.369 Peněžní
transakce mezi sníženými lidmi a židovskou komunitou se stávaly zcela běžnou záležitostí.
Na příkladu dalších snížených jedinců lze sledovat i další závazky plynoucí z těchto půjček.

6.2.5. „Snížená chudoba“

Jak už bylo v úvodu kapitoly uvedeno, Fridrich Kopřiva byl první mistrem popravní
přijatý přímo na post náchodského kata. Ze stejného důvodu byly při jeho přijetí striktně
specifikovány jednotlivé úkony a taxy spojené s činnostmi hrdelního a útrpného práva.370 Je
nutné v tomto momentě zdůraznit, že po celé předchozí období nebylo povinností snížených
lidí jakkoliv se zavazovat k určitému specifickému chování vůči ostatním obyvatelům města
a panství obecně. Městská rada ani vrchnostenští úředníci téměř nijak snížené lidi
neusměrňovali, nenapomínali z nepřijatelného jednání ani jiným způsobem jejich chování
nekorigovali. Neexistovaly žádné striktně předepsané prostory, které by tito jedinci nesměli
navštěvovat. Pokud tomu tak bylo, muselo se jednat o sociální normu, která byla jednoznačně
dodržována, a nebylo tak nutné ji připomínat, což se ovšem jeví jako nepravděpodobné. O
omezeních týkajících se „bezectných“ se zpravidla dovídáme buďto kvůli jejich
nedodržování, a tím vyprovokování konzervativnější části městské společnosti, anebo při
převzetí katovny novým majitelem. Při nástupu do funkce mělo být nově příchozímu do
budoucna specifikováno a ohraničeno jeho pole působnosti. V Novém Městě nad Metují, kde
se dochoval obdobný pramen, Kniha zápisův na koprofornu, bylo ještě roku 1761 Václavovi
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„Jiřík Vokáč sníženou zprávu učinil takovou, že na tom domě koproforně náleží ještě dopláceti peněz
purkrechtních Janovi Křechovi a Veronice manželce jeho summy 205 k.m. To víceji sirotkům Šmulovským nad
nimiž poručníkem jest Marek Menol Žid a druhému Židu Fajšlovi oběma žie náleží co jim on Jiřík Vokáč
v dluhu odevzdal summy 75 k.m. a Jiříkovi Vokáčovi tu již více nic nenáleží, na tom gruntě od něho odevzdání
učinil“ SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová pro osoby snížené a katovnu, fol. 11v.
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Růžičkovi, jenž přebíral místní katovnu po svém otci Samuelovi, uloženo: „daleji povinen
bude v chramích Páně jak sám tak manželka a děti jeho v svým místě od starodávna
vykázaném postraně se držeti a mezi sousedstvo do stolic obyčejných se nemíchati. Tež
vzácnému Magistrátu všechnu uctivost a počestnost proukázati, jakožto Panu půdy i celému
sousedstvu, a mezi sousedy jakékoliv mrzutosti neslušné, hádky aneb vády nezpůsobovati,
nýbrž tiše a pokojně dle stavu svého živ býti“.371 Když přebíral náchodskou koprofornu
Fridrich Kopřiva, na místo tohoto obsáhlejšího výčtu nacházíme pouze instrukci, aby „podle
své sníženosti ke všem lidem uctivost náležitou činiti se zamluvil a slíbil“.372 Stejný
jednoduchý příslib pak byl součástí koupě koproforny i pro všechny další mistry ostrého
meče, aniž by během sedmnáctého století představitelé městské správy jakkoliv učinili
detailnější upřesnění „správného“ chování snížených lidí.
Vrátíme-li se k postavě Fridricha Kopřivy, nový náchodský popravčí rozhodně
nesplňoval stereotypní představu o bohatém katovi, jemuž plynuly značné příjmy z výkonu
poprav a útrpného práva.373 Nový mistr popravní nebyl schopen jak splácet purkrecht
Veronice Křechové, tak ani náchodským židům. Původní každoroční splátka 25 kop
míšeňských mu byla pro nemožnost platby snížena na 15 kop, neboť rok po koupi koproforny
Fridrich Kopřiva „učinil námluvu že nyní těžká léta jsou a takový purkrecht veliký platiti
jemu možné nejní, tehdy Veronika Křechová k dobré své vůli bez donucení práva Fridrichovi
Kopřivovi to dobrodiní učinila, aby jí při těchto Vánočních svátcích letha tohoto 1663
příštích ještě 5 kop míš[eňských] složil“.374 Situace se nevyvíjela příznivě ani v následujících
letech, neboť bratr Jakub Holík, který později v této věci Veroniku Křechovou zastupoval, si
roku 1667 postěžoval na náchodského kata, že patnáct kop, které měl odvádět každé Vánoce,
zdaleka neobdržel a dostal pouhých šest kop míšeňských. Dalších devět by tak měl ještě
doplatit.375
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„Snížená chudoba“ na kterou se Fridrich Kopřiva častokrát vymlouval,376 přivedla
náchodského popravčího nakonec do šatlavy. Příčinou nebylo neodvádění purkrechtu, ale
nesplácení zmiňovaných 75 kop míšeňských náchodským židům, poručníkům sirotků
Šmulovských. Do roku 1667 zaplatil Kopřiva pouhých 5 kop z celé částky, přičemž na
stížnosti Jakuba Fajšla nereagoval a na opakované výzvy „nestál“ ani před městským
soudem. „Takže jistý židovský poručník Jakub Faischl na žalobu k hořejší vrchnosti se
ucházel, a Decret o přidržení a zaplacení pozůstávající summy 70 kop míšeňských k auřadu
purgmistrskýmu přinesl, na kterejž to Decret Vrchnosti panu Rychtáři městskýmu poručeno
bylo, aby jej vězením šatlavním k zaplacení přidržel.“ Jakub Fajšl požadoval po katovi
splacení celé částky, což bylo pro Fridricha Kopřivu nemožné, následkem toho byl tedy opět
dán do vězení. Náchodský kat se posléze odvolal k městskému rychtáři, před nímž bylo
učiněno výsledné porovnání obou stran. Uvolil se ihned zaplatit Fajšlovi 10 kop a od
následujícího roku platit stejnou částku vždy na svátek sv. Jiří. Pokud by na smluvený termín
mistr popravní nezaplatil, byl povinen složit celou zbývající částku, i kdyby to znamenalo
prodej náchodské koproforny.377 Ačkoliv existence Fridricha Kopřivy ve městě Náchodě byla
ztížena ještě jedním zásadním faktorem (podrobnosti viz dále), je pravděpodobné, že jeho
stávající finanční pohledávky byly roku 1971 jednou z příčin odchodu tohoto kata spolu
s jeho rodinou. Fridrich Kopřiva sice další dva roky poctivě odváděl po deseti kopách,
zbývajících dvacet kop míšeňských však splatil až jeho nástupce Jiřík Křech roku 1672.378
Živobytí a výkon snížené profese Fridricha Kopřivy byly neustále narušovány jeho
nikoliv krátkými pobyty v místní šatlavě. Kopřiva zde nepobýval pouze kvůli svým dluhům,
ale později zejména z důvodu svého náboženského vyznání. Roku 1665 napsala městská rada
Náchoda krajskému hejtmanovi v Hradci Králové v záležitosti Fridricha Kopřivy, který
tvrdošíjně odmítal přestoupit ke katolické víře. Městští konšelé byli v případě tohoto člověka
zjevně již zoufalí, žádali proto krajského hejtmana o radu „kterak by s mistrem popravním
náchodským, kterýž prej katolický, po mnohém napomínání a vězením trestáním, býti nechce
dále činiti měli.“379 Radní upozorňovali, že sice patent týkající se povinné konverze ke
katolictví byl v rámci kraje důsledně zveřejněn, ale v případě náchodského popravčího neví,
jak dál postupovat: „kterak s takovými tvrdošíjnými osobami pokračováno bejti má, dosti
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patrně vysvětlují, a my jiného nic, nežli co taková milosti nemůžeme. Proto budou věděti
vedle týchž poručení k tomu sníženému člověku kterak se zachovati.“380 Fridrich Kopřiva tak
skončil na čas v náchodské šatlavě, dokud, lidově řečeno, nepřijde k rozumu a nepřestoupí ke
katolické víře. Na základě poznatků Františka Macháta k náboženské situaci na panství tento
náchodský kat jistě nebyl jediným nekatolickým obyvatelem tohoto města. Kníže
Piccolomini s ohledem na vrtkavost a nestálost konverze náchodských měšťanů v 60. letech
17. století stále nechával posílat pro jezuity a usiloval o jejich trvalý pobyt a církevní
správu.381
V šatlavě setrvával Kopřiva i následujícího roku, kdy navíc paralelně jakožto vězeň
vedl spor s Jiříkem Arnoštem, poslem práva rychtářského ve městě Náchodě. Konflikt, který
probíhal současně i mezi manželkami obou zmiňovaných, vznikl hned ze dvou podnětů.
Fridrich Kopřiva nejprve půjčil Arnoštovi svého „koně, khoncku, kordu a sedla“. O všechny
tyto věci přišel, neboť Jiříkovi Arnoštovi „to od soldátův moci vzato jest“.382 Posel právní se
zavázal náhradou za „zmrhané“ věci buďto zaplatit šest tolarů říšských, anebo si tuto částku
odpracovat „sníženou prací“. Náchodský biřic se nakonec přiklonil k druhé variantě.
Fridrich Kopřiva totiž sníženou práci „sám (jsouce pro svou tvrdošíjnost a k víře katolické
římské, že přestoupiti a seznati se nechce, drahnej čas v trestání obecním) vykonávati
nemůže“.383 Jiřík Arnošt tak po vyrovnání svých závazků měl dostávat od náchodského kata
„od každého hrubého kusu vytěžení po 12 krejcarech a od menšího kusu po 3 krejcarech“, a
to do doby, dokud bude za něj muset sníženou práci vykonávat.384 Sníženou prací je myšleno
pouze odklízení padlého dobytku, živnost mistra popravního, rovněž nikým nezastoupená
v době Kopřivova uvěznění, zde nijak zmíněna nebyla.385 Je důležité upozornit, že v daném
období již působil zcela samostatně vedle sebe kat/pohodný a posel právní. Spřízněnost ke
snížené práci však u biřice stále přetrvávala, nelze tedy jeho osobu ve městě Náchodě
spojovat pouze s péčí o uvězněné a šatlavu.
Druhým podnětem, jímž se musela městská rada zabývat, byl ve své podstatě „spor o
čest“ ovšem mezi sníženými lidmi. V případě „bezectných“ jedinců se pochopitelně o
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klasický spor o čest zapříčiněný určitým pohaněním nejednalo, ačkoliv příčina konfliktu byla
prakticky totožná jako u spousty jiných rozepří vedených mezi poctivými osobami. Radní
písař do rychtářských manuálů zaznamenal: „Co se pak slov hanlivých, nedůtklivých mezi
nimi, též od manželek jejich, k sobě mluvených, též dotýče. Ty se mezi oběma stranami moří,
kazí a zdvíhají nyní, i na další časy, tak aby dobrý pokoj sobě dali, a ničeho takového (což
jest jednou od poctivého práva mezi nimi umořeno). Na časy budoucí, aniž kdy nyní, více
sobě spomínati nemají.386 Čistě z právního hlediska, jednalo-li by se o počestné jedince, byl
by zřejmě podobný konflikt klasifikován jakožto nářek na cti. Čest zde ovšem explicitně
jmenována být nemohla, dotyční nepatřili mezi počestné osoby a nenásledovala proto ani
klasická forma nápravy neboli „vzhlášení“ za poctivého člověka. Rozepře snížených lidí tak
opět upozorňuje na diferencované vnímání „bezectných“ lidí, a tím pádem i rozdílný způsob
jednání v některých momentech každodenního života. Co se však týče sankcí za opakované
vzpomínání a „vzdvíhání“ již jednou umořeného sporu, bylo k Fridrichu Kopřivovi, Jiříku
Arnoštovi a jejich manželkám přistupováno zcela bez rozdílu. Případná pokuta by činila 4
kopy míšeňské do obecní pokladny.387 Porovnání mezi přítomnými bylo zapsáno radním
písařem Danielem Prokůpkem a to „v přítomnosti snížených lidí Daniela Hrudky, posla
práva rychtářského z města Police, a Matěje Růžičskýho pohodlného z města Levína“.388
Přítomnost dalších snížených osob z nedalekých obcí před rychtářským soudem není zcela
typická, Daniel Hrudka a Matěj Růžičský zde patrně figurovali jakožto svědci v případě
ztracených věcí Fridricha Kopřivy. U jiných sporů týkajících se snížených lidí se další osoby
nevyskytovaly.
Když v roce 1671 Fridrich Kopřiva náchodskou katovnu opouštěl a prodával ji
Jiříkovi Křechovi a jeho manželce Dorotě, nečinil tak dobrovolně. Hlavní příčinou odchodu
bylo Kopřivovo problematické náboženské vyznání. Již roku 1666 slíbil městské radě, že
pokud „téhož náboženství katolického v tom čase poznati moci nebude, že nám jinšího mistra
dosaditi a svou sníženou coprofarni prodati chce“.389 Náchodští konšelé ho následně na
nějaký čas pustili z vězení, aby mohl hledat za sebe jiného mistra popravního. Fridrich
Kopřiva však „nešťastnou náhodou na syna svého v Přelouči trefíc, chtějíce jej z jeho
neposlušenství a zlodějství potrestati, v pojminulém roce 1665 letního času jej tam zabil.“390
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Nevíme, kdo byl přesně syn Fridricha Kopřivy, nicméně vzhledem k tomu, že nebyl postižen
žádnou sankcí, se zřejmě jednalo o regulérní popravu jeho syna. Až nápadně často se tak
setkáváme s problematickým chováním snížených lidí, kteří se mnohdy pohybovali na hraně
zákona.391 Po této události měli Náchodští opět problém dostat Kopřivu do šatlavního vězení
zpátky. Ten totiž změnil názor a zatvrzele odmítal snížený grunt prodat. Argumentoval tím,
že někteří ostatní mistři popravní rovněž nejsou pravověrnými katolíky. Knížecí rychtář spolu
s městkou radou uvedl, že Kopřiva: „Ukazujíc nám na jinší snížené mistry popravní totiž
hořičského a vrchlabského že podobně katoličtí nejsou a jich k tomu jako jeho že se
nestěžuje“.392 V souvislosti s otázkou víry však v tomto období nebyla již diskuze možná.
Fridrich Kopřiva měl nadále zůstat uvězněn a bylo mu nakázáno, aby „jinšího hodného
mistra víry katolické, sem dosadil“.393
Náchodští si zřejmě nakonec nového mistra popravního obstarali sami bez pomoci
Fridricha Kopřivy, neboť ten s nově nastupujícím Jiříkem Křechem nijak zvlášť dobře
nevycházel. Pro představitele městské správy však patrně představoval člověka méně
konfliktního, o čemž svědčila i téměř okamžitá úhrada Kopřivových pohledávek vůči
náchodským židům. Dobrušský kat si vymínil, aby bylo do zápisu zahrnuto, „že pak Fridrich
Kopřiva s manželkou jeho Kateřinou pohrůžku pomsty byl učinil, že by se pro prodej mstíti
na Jiříkovi Křechovi chtěl, aby tehdy Jiřík Křech ten bezpečnější byl, zavázal se Fridrich
Kopřiva, že pokady on co nejmenšího spolu s manželkou svou budoucně takového se dopustil
a buďto hroziti mstou neb skutkem se opovážil, že bezevšech vejmluv netoliko ostatní jemu tu
na Coproforni patřící quantum strasti chce, nýbrž i hrdla s manželkou svou se odsuzuj.“394
Tržní cena koproforny se tradičně navýšila a Fridrich Kopřiva prodával Jiřímu
Křechovi snížený grunt za celých 500 kop míšeňských – nový majitel složil celou polovinu
391
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(20 kop ze zbývajících 250 kop náleželo židu Fajšlovi) a zbylou částku měl doplácet klasicky
po 25 kopách. V roce 1677 již Fridrich Kopřiva nežil a purkrecht plynoucí z náchodské
katovny po něm pobírala vdova Kateřina pro vyžití svoje a pozůstalých dětí.395
„Snížená chudoba“ Fridricha Kopřivy a dalších snížených jedinců je poměrně
pozoruhodný jev, neboť tržby z obchodu s kůžemi z padlého dobytka představovaly relativně
výnosný příjem a o nedostatku „materiálu“ zřejmě nemůže být řeč. Za připomenutí stojí starší
případ Vavřince Holíka uchovávajícího si doma na sto dvacet kůží. Vlivů působících na
finanční situaci sníženého člověka ve městě Náchodě zde bylo nepochybně více, jednak nelze
opomenout výkon katovské profese, v souvislosti s ní byl Fridrich Kopřiva, který byl téměř
nepřetržitě uvězněn, značně indisponován. Co se týče pohodnické živnosti, z níž plynul
největší peněžní tok, ani zde nebyla situace ideální. Náchodský pohodný sice nebyl příliš
omezován ze strany vrchnosti či města odvodem velkého počtu kůží, nebo větší částí zisku
z tohoto obchodu, nebyl však sám, kdo tuto živnost na náchodském panství provozoval. Stále
zde byl přítomen posel právní, který se rovněž snažil na tomto poli profitovat. Biřic však na
rozdíl od kata byl přímým zaměstnancem rychtáře placeným městem, což se projevovalo
v pevně stanovené měsíční rentě. Mistr ostrého meče byl odkázán čistě na to, jestli budou
jeho služby vyžadovány, či nikoliv (výkon hrdelního a útrpného práva) a na omezený příjem
z obchodu s kůžemi. Je též nezbytné zdůraznit, že někteří majitelé koproforny koupili
snížený grunt patrně pouze za účelem rozšíření svého již stávajícího pohodnického revíru.
Tento jev můžeme sledovat hned u několika jedinců. Nápadné je zvláště spojení dobrušské
katovny, k níž přiléhalo panství Opočno a do roku 1635 i panství Smiřice (celkem 178
vesnic, poději 78),396 s náchodskou koprofornou. Svůj revír si takto rozšířil zmiňovaný
Tomáš Zvířecí, Jiřík Kruber, dále nový náchodský popravní Jiřík Křech a později i Václav
Šolc.397 Náchodská rasovna tak představovala pouze zvětšení rasovského rajónu a s tím
související další možnosti příjmů. V případě nevýhodných podmínek držby, nebo jiných
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okolností, bylo možné tento grunt rychle opustit bez větších ztrát nebo existenciální nejistoty,
neboť popravčímu stále zůstávala dobrušská katovna.
Nástupce Fridricha Kopřivy, dobrušský mistr popravní Jiřík Křech, se k tomu všemu
snažil převzít v úplnosti doménu obchodu kůží z padlého dobytka. Na základě jeho iniciativy
bylo po domluvě s městkou radou rozhodnuto „aby pak budoucně posel právní žádný
Jiříkovi Křechovi vodklízení dobytka zdechnutého zde při městě Náchodě a vesnicích k městu
patřících překážky nečinil, slíbil a zavázal se týž Jiřík Křech za upuštění té živnosti k auřadu
města Náchoda složiti 10 fl.totiž při čase svatého Jiří, 5 fl. při čase svatého Havla a 5 fl.„398
Od této chvíle byl (po zaplacení zmíněné taxy) pravomocný k odklízení padlého dobytka
pouze náchodský kat, nikoliv už posel práva rychtářského.
Zůstaneme-li ještě u problematiky „snížené chudoby“, Fridrich Kopřiva zdaleka
nebyl jediným chudým katem ve východočeské lokalitě. Poznatky plynoucí z empirického
výzkumu pramenů vedou k zamyšlení, jaká vlastně byla reálná výnosnost sníženého řemesla
bez jakýchkoliv jiných druhů příjmů. Nesmí být opomenut důležitý fakt, a sice že na celkové
finanční situaci snížené rodiny se velkou měrou podílely schopnosti jednotlivce. Možnosti
úspěšně hospodařit na sníženém gruntu nebyly vázány pouze na výkon snížené profese, jak
bude osvětleno zejména v kapitole věnující se pardubickým poměrům. Nelze tedy jednoduše
dávat pomyslné rovnítko mezi absenci symbolického kapitálu (myšleno cti) a tím i
nedostatek kapitálu finančního. Jinými slovy šance na rozšíření možností přivýdělků zde
byly. Některé případy však napovídají, kam až mohla „snížená chudoba“ zajít.
Případ z roku 1667, v němž byl zainteresován i kat Jiřík Křech (v této době stále ještě
působící v Dobrušce), upozorňuje na zoufalou situaci Jana Stehlíka, mistra popravního
z města Žamberka. Tento kat se dostal do značné finanční nouze, a proto „meč svůj, na něj po
otci jeho připadlej, Paltilovi Židu Náchodskýmu za pět neděl, do vyplacení jeho zastavil, a
potom takový meč pro chudobu svou čím vyplatiti neměl.“399 Jelikož ani později neměl
žamberský mistr popravní na vykoupení zastaveného meče zpět, dal Stehlík souhlas s tím,
aby ho náchodský žid Paltil prodal. Okruh případných kupců byl pochopitelně omezen pouze
na jiné mistry popravní, proto další rok a půl zůstával popravní meč stále u žida Paltila, který
čekal na jeho vyplacení. O celém problému se doslechl Jiřík Křech, v té době zároveň
poručník sirotků po zemřelém hradeckém popravčím Martinu Stehlíkovi. Právě z důvodu
poručnictví projevil o popravní meč zájem a ohlásil se u náchodského rychtáře s tím, že
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„ačkoliv maje svých mečů dosti, že ne pro svou potřebu – toliko pro sirotky té – pokudž z nich
se který vydařiti a budoucně dobrým mistrem bejti chtěl. Též pokud s Židem strany té výplaty,
o něj se shodnouti moci bude, o to že se postarati chce, abys vyplatiti mohl. Jakož se taky
stalo, jsouce Žid Paltil před poctivé právo předvolán, o to s ním vejš psaný mistr popravní
Jiřík Křech rozmlouval, a takový meč od Žida Paltila nahoře psaný den vyplatil, též v
přítomnosti poctivého práva, jemu za něj 8 zl. 30 krej. hotových peněz vysázel a odvedl.“400
Záležitost Jana Stehlíka tedy postihuje nejen chudobu snížených lidí, ale také drobný, leč
zajímavý detail, a sice jaká mohla být případná hodnota popravního meče. Výrazné je zde
opakované spojení snížených lidí s náchodskými židy, kteří očividně nebyli finanční oporou
a obchodními partnery pouze náchodských pohodných a katů, ale též snížených lidí z širšího
okolí. Co se týče popravního meče, ten byl nakonec odkoupen Jiříkem Křechem. Dobrušský
kat se nebránil ani případnému proplacení a navrácení původnímu majiteli Janu Stehlíkovi,
požadoval však zaplacení svých útrat, které vznikly během jeho dvou cest do Náchoda v této
záležitosti.401
Majetkové zázemí jmenovaného Jiříka Křecha a jeho rodiny patřilo mezi ta lepší, o
čemž svědčí smolná kniha města Dobrušky. Místní popravní zde odkoupil i některé obecní
pozemky.402 Nic nebránilo převzatí náchodské katovny roku 1671. Náchodští mimoto Jiříka
Křecha znali již z dřívějších let ve spojitosti s jeho bratrem a švagrovou Veronikou. Ještě
téhož roku se však „tradičně“ zadlužil u místních židů, když si půjčil od Saltina Heršla a
Michaela Buchdruckera 200 zlatých. Způsob splácení půjčené částky byl v tomto případě
poněkud atypický a nesl s sebou další závazek obchodního charakteru, neboť „naproti tomu
napravení takového dluhu zavázal se týž Jiřík Křech že z dobytka padlého na panství tomto
náchodském co k koproforně jeho náleží všechny kože žádnému jinému nežli vejš
jmenovaným Židům Saltinowi Heršlovi a Michaelovi Buchdrukerowi do roka pořád zběhlého
od Contractu tohoto prodati moci nemá.“403 Cena za kůže „z dobytka velkého“ byla přesně
stanovena, za koňský kus měl Jiřík Křech od židů dostat 54 krejcarů, za hovězí kus pak 1
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zlatý a 24 krejcarů. Ceny za menší kusy dobytka měly být stanoveny po dohodě.404 Pokud by
snad náchodský kat svou dohodu nedodržel a prodal by kůže někomu jinému než
jmenovaným dvěma židům, měla ho čekat pokuta ve výši 10 kop míšeňských.405
Čím dál tím více se tématem zabýváme, ukazuje se, že obchod s kůžemi z padlého
dobytka měl pro náchodské pohodné naprosto klíčový charakter s ohledem na jejich vlastní
hospodářství. Jiřík Křech se proto snažil, stejně jako ostatní „bezectní“, si tuto doménu
spadající již výlučně pod něj nekompromisně chránit, a to jak v rámci města Náchoda a jemu
přiléhajících pozemkových oblastí, tak proti vnějším činitelům. Tím jsou myšleni snížení lidé
z okolních panství, kteří mohli zasahovat do revíru náchodského rasa. Ze stejného důvodu
došlo též k porovnání s popravním mistrem města Trutnova Heinrichem Mükchem roku 1673
o územní hranice pohodnických rajónů a s tím spojených povinností odvádění úroku
z obchodu s kůžemi z padlého dobytka.406

6.2.6. Závěr století
Nástupce Jiřího Křecha rovněž nepatřil mezi chudinu, naopak, Václav Šolc (jinak
Šulc) byl prvním náchodským katem, který po pár letech své živnosti z tohoto města
neodešel. Díky jeho úspěšnému hospodaření na sníženém gruntu bylo možné, aby po něm
řemeslo převzal jeho syn Jan. Ten zde pak působil v první polovině 18. století. Václav
odkoupil od Křecha, který je v tomto případě atypicky nazýván „Mistr pohodlný“, rasovnu
za 500 kop míšeňských a ihned zavdal celých 400 kop. Zbylých sto splácel po 25 kopách
míšeňských i nadále vdově Kopřivové a jejím dětem.407
Závazky a povinnosti Václava Šolce byly de facto stejné jako za jeho předchůdců.
Opět se přiklonil k odvádění poplatku, aby posel právní nezasahoval do výkonu rasovské
živnosti a obchod s kůžemi z padlého dobytka podléhaly pouze jemu. Za pozornost však stojí
dodatek týkající se případných poprav ve městě Náchodě – „a poněvadž Václav Šolc ne hned
od zápisu tohoto na svou koprofornu dosedne, kdyby zatím nějaké popravy zašli, ty Jiří Křech
zastávati se zakázal, jestliby však nějaká skrze nepřítomnost Václava Šolce v příležitost neb
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útrata zašla, tehdy tím vším k zapravení Václav Šolc se zavazuje“.408 Pro další kontext je
nutné si uvědomit, že Václav Šolc zde nepůsobil hned od počátku a že zároveň Jiří Křech
výkon poprav v tomto mezidobí odmítnul, což je možná i důvodem, proč již dotyčný není
nazýván jako dříve mistr popravní. Je tedy otázkou, zda mohla mít výkon hrdelního práva na
starosti jiná snížená osoba zdržující se ve městě Náchodě. Odpověď na tuto problematiku
poskytnou až výsledky studia matričních zápisů.409
V době svého života se Václav Šolc potýkal v Náchodě se stejnými problémy jako
jeho předchůdci. Opět se soudil s místním biřicem před městským rychtářem z důvodu
zasahování do kompetencí respektive rasovského revíru. Pavel Stehlík posel právní se
„opovážil proti contractu a povinnosti své některý kus koňský osmeknouti v revíru Václava
Šolce, což jemu nepřináleželo, náležitě při právě rychtářském toho času pan Pavla Blažeje v
přítomnosti městskýho písaře Mikuláše Postlera a pánů starších. Pana Jakuba Pitřince a
pana Fridricha Millera. Téhož Václawa Šolce spokojil, jeho odprosil a na časy budoucí, že
se toho více dopustiti nechce náležitě před právem přislíbil“.410
V jiných ohledech však období, během něhož náchodskou koprofornu vlastnil Václav
Šolc, představovalo stabilitu. Nezaznamenáváme žádné výtky vůči jeho osobě, ať už ze
strany cechovních řemeslníků, či kohokoliv jiného. Roku 1681 dokonce přikoupil kus pole
k dědičnému užívání od urozené paní Magdaleny Auštecké z Questenberka za 32 kop
míšeňských.411 Podobný obchod mezi člověkem sníženým a osobou počestnou, ne-li stojící
na vrcholu žebříčku místních elit, není zcela běžnou záležitostí, ovšem jak se ukazuje, ani
výjimečnou. Absence cti nebyla oním faktorem, který by zabraňoval podobným transakcím.
Jako mnohem větší omezení se z hlediska podobných obchodů jeví spíše nedostatek financí
snížených lidí, než společenský odpor.
Poslední poznámka této podkapitoly se netýká přímo Václava Šolce, ale osudu
náchodských snížených lidí v následujících letech. Ačkoliv práce není zaměřená na století
osmnácté, je pozoruhodné, že právě v tomto období pardubický rod Zelingerů rozšířil své
působení i na náchodské panství. Roku 1745 zde totiž místní rasovnu zakoupil Josef
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Zelinger, vnuk pardubického popravčího Jiřího Zelingera. Ten ji později prodal svému
bratranci Františku Zelingerovi, bývalému mistru popravnímu „při slavným regimentu
hildburghauském“.412 Ani ten zde ovšem dlouho nesetrval a „tradičně“ odešel nedaleko do
Dobrušky. Další generace na počátku 19. století zakoupila starý dům na náměstí F. L. Věka
(čp. 36). Rodina Zelingerova, která si nechala zpracovat historii tohoto domu, zde žije i
nadále. V současnosti funguje dům jako penzion a restaurace, kterou nechal Vladimír
Zelinger vybudovat v devadesátých letech 20. století.413

6.3. Nečistá profese
O aspektech živnosti náchodského pohodného, biřice i kata bylo již částečně
pojednáno v rámci předchozích podkapitol, další cenné informace přinášejí městské účty
zachycující reálné taxy vyplácené sníženým lidem. Další náhled přináší Kniha trhová pro
osoby snížené a katovnu a rovněž zápisy případů projednávaných před městským soudem.
Městskému rychtáři, jak bylo již uvedeno, nepříslušelo soudit hrdelní případy. V druhé
polovině 17. století stoupal počet případů postoupených k apelačnímu soudu, který
vyhotovoval konečný, respektive doporučující, rozsudek v otázce závažných ortelních
případů.
V letech, kdy v Náchodě nepůsobil žádný mistr popravčí, bylo pro kata i nadále
posíláno do jiných východočeských měst stejně jako v předcházejícím století. Záznamy o
podobných výdajích jsou symbolicky psány vždy na konec městského počtu. Na závěr účtů
tedy nacházíme zpravidla oddíl patřící biřici a rasu. Funkce popravního se v účtech
vyskytuje pouze v případě, že byly jeho služby toho roku zapotřebí, ovšem ani to není
pravidlem. Vysvětlení tohoto jevu nám dává Kniha trhová pro osoby snížené a katovnu, zde
je totiž explicitně v rámci vymezení jednotlivých povinností náchodského kata uvedeno, kým
má být mistr popravní placen. Popravy vykonané ve městě Náchodě měly být hrazeny předně
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z panského důchodu, nikoliv z městské pokladny.414 Město jako takové sice nebylo z těchto
záležitostí zcela vyvázáno a některé popravy bylo povinno uhradit samo, bylo tomu však u
naprosté menšiny.
Pro jasnější představu, roku 1615 zaplatila městská rada hradeckému mistru
popravnímu za popravu 3 kopy a 36 grošů. Ve stejném roce pak za purkmistrovství pana
Martina Bílka mělo město další výdaje na náchodskou šibenici, jistý kat dostal za opravu
náchodské šibenice 18 kop. Za purkmistrovství pana Václava Špáty navíc bylo „dáno za
čtvrtník piva, kterýž katu dobrušskýmu od zazdívání trámů na šibenici přidán, 45 grošů“.415
V dalších letech bylo do Náchoda posíláno pro jiné mistry popravní, v roce 1625 si Náchodští
vypůjčili kata ze vzdálenějšího Hostinného,416 o pár let později roku 1630 bylo pro kata
posláno do Vranova, kde bydlel opočenský mistr popravní.417 Pozoruhodná je skutečnost, že
samotnou exekuci za určitých okolností, které nám nejsou a nemohou být známy
kvůli nedostatku relevantních pramenů, nemusel vykonat přímo mistr ostrého meče. Roku
1634 byla zaplacena poprava jistého vojáka, v městských účtech nacházíme: „pacholku
Vávry Pohodlnýho od popravení jednoho soldáta na Spravedlnosti ve městě Náchodě dáno 2
zlatý, a za provazy k té potřebě provazníku dáno 15 grošů“418 Zmiňovaným pacholkem
Vávry Holíka mohl být krátce na to rovněž popravený zeť Jiřík Šiftař. Hlavní význam této
zprávy však spočívá v tom, že popravu mohla provést i osoba v tomto ohledu patrně
„nekvalifikovaná“. Vávra Holík ani Jiřík Šiftař nebyli mistry popravními, ale pouze
pohodnými. Lze se tedy domnívat, že bylo přípustné, aby samotnou popravu vykonal i
člověk, který měl k něčemu podobnému odvahu, ačkoliv neměl patrně od dětství průpravu
vedenou svým otcem či jiným mistrem popravním. Fakt, že existovaly osoby čistě
s kompetencí popravovat a osoby bez ní, totiž pregnantně ukazuje, že někteří rasové
jednoduše neměli zájem rozšiřovat své pracovní možnosti směrem k popravám a tortuře.
Přestože byli snížení lidé z hlediska nečisté profese označováni jednotně, diferenciace mezi
usmrcováním lidí včetně tortury a odklízením padlých zvířat byla a je naprosto zřetelná.
V jiných letech jsou výdaje za mistra popravního rozepsány mnohem podrobněji, je
tomu tak například u roku 1661. V tomto roce byl odsouzen za sodomský hřích, jednalo se o
414
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tělesný skutek s klisnou, jistý čeledín Václav Tříska sloužící u myslivce Jana Klauze.419
Náchodský čeledín byl poslán náchodským myslivcem s nákladem lněného semínka do vsi
Jizbice k Matějovi Benešovi. Zde ho přistihla Benešova manželka Dorota, která vše později
vypověděla zmíněnému Klauzovi. Přestože Václav Tříska opakovaně vypověděl, že se
podobného hříchu doposud nikdy nedopustil, ještě téhož roku byl po projednání apelačním
soudem odsouzen a popraven mistrem ostrého meče z města Dobrušky.420 „Témuž mistru
popravnímu od skoncování; totiž stětí a i s kobylou upálení; Václava Třísky, dle smlouvy
dáno 35 zlatých“421 Dalších 16 krejcarů bylo dáno poslu, který přinesl ortel z Prahy, menší
peněžní částky pak byly vydány na obrok „kterýž se na dva koně po dva dni a po dvě noci,
téhož mistra popravního vzal“, za svíčky do šatlavy, poslu právnímu „od vyvolání na
popravu“, za motyku, lopatu, sekeru a železný hák.“422 Tím ovšem veškeré pohledávky
nekončily – seznam obsahoval několik dalších položek, které byly rovněž spojeny s popravou
Václava Třísky. Za to, co „mistr popravní svými pacholky protrávil, vedle aučtu učiněného
za jídlo a pití“, také „za půl osmy pinty vína, kteréž se na téhož mistra popravního vzalo“.423
Do seznamu byly zahrnuty i nejrůznější služby ostatních více či méně zainteresovaných osob,
zejména třem mušketýrům a čtvrtému poslu, kteří doprovázeli mistra popravního z Dobrušky
a nazpět pro zajištění jeho bezpečnosti.424 Celková summa se tak vyšplhala na více jak 54
zlatých.425 Ve srovnání s tím, kolik bylo dáváno náchodskému popravnímu později, i
v porovnání s taxami Nového práva útrpného a hrdelního Josefa I., se jednalo doslova o
ohromnou částku.426 Nákladnost a komplikovanost celého procesu byla zřejmě hlavním
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důvodem, proč se náchodští konšelé chtěli do budoucna podobným výdajům vyhnout a
rozhodli se tak následujícího roku nahradit pozici pohodného Jiříka Vokáče stálou funkcí
mistra popravčího.
Počínaje rokem 1662 měl být náchodský popravčí placen následovně: téměř za
všechny úkony byla stanovena jednotná taxa 15 zlatých. „Předně kdo by se čehož Boží
jednoho každého uchovej z zoufalství natrefilo kdo by sobě sám hrdlo odňal na panství
Náchodském a v městě Náchodě bud v kterýkoliv vesnici neb městečku, v jakýmkoliv městě od
odklízení toho bezevšech jiných přivodilo ...15 zl.“427 Dále měl mistr ostrého meče obdržet 15
zlatých za „od meče trestání, od čtvrcení, od provazem ztrestání, od kolem ztrestání, od
rožnu“ a od „hranice upálení“. Pokud by snad byla jedné osobě přisouzena „dvojí smrt“ –
jinými slovy dvěma různými způsoby, cena měla zůstat na patnácti zlatých. „Co se pak
menšího trestání dotýče které k hrdlu nepatří a se nevztahuje totiž metlami mrskání, a ven
z města vyvedení, co cejchu pálení, uši nosu řezání a do koše dání, od takového nic víceji
nežli že všeckno všady po 2 zl.20 krej.“428 Taxy týkající se výkonu související s útrpným
výslechem stanoveny nebyly, neboť náchodský popravčí měl být tomu „bez ouplatku
povinen“.429
Vyjma finančních odměn reflektuje uvedený výčet ještě jeden důležitý fakt, a to jaké
druhy potrestání byly pro město Náchod typické. Zejména v otázce útrpných výslechů, u
kterých máme doloženo pouze tažení na žebříku (za sucha nebo společně s pálením),430 je
tato „konzervativnost“ v užívání jednoho až dvou způsobů mučení v silném rozporu s tím,
jak je současnou historiografií tortura prezentována. Obzvláště výrazný je kontrast u
současné společenské fascinace torturou prostřednictvím všemožných expozic v prostředí
českých hradů, zámků a v rámci dalších prostor. Útrpný výslech zde bývá vykreslen jako
„divadlo o několika dějstvích“ za užití všemožných existujících (kláda, španělská bota,
palečnice, železné masky, háky apod.) a mnohdy i neexistujících, respektive nefunkčních
nástrojů (železná panna). Jako problematická se nejeví skutečnost, že by tyto nástroje nebyly
nikdy používány, ale fakt, že chybí jakýkoliv místní kontext poukazující na reálný stav
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v dané lokalitě. Tento obraz nastiňující v prvé řadě lidskou krutost a vynalézavost doby
minulé je tak častokrát spíše fikcí než historií, neboť se v daném regionu podobné nástroje
nemusely nikdy používat. O to horší je, že v těchto případech je čerpáno z poznatků
současného historického literatury založené (v otázce tortury) na popisu jednotlivých stupňů
mučení dle normativních pramenů. Budoucí bádání zabývající se útrpný právem by se mělo
více soustředit na otázku, jak v daném městě vypadalo konkrétně a co bylo pro místní
lokalitu běžné i s ohledem na konečné popravy. Zápis v Knize trhové pro osoby snížené a
katovnu, v kontextu s oproštěním mistra popravčího od hlídání vězňů, připouští: „mnoho
kráté stává, že zase vězeň propuštěn bývá a k osvobození hrdla přichází“.431
Živnost pohodného a biřice má ve srovnání s mistrem popravčím v účetních knihách
stabilnější místo. V období nepřítomnosti mistra popravního je zde vedena kolonka pro jednu
osobu „vydání peněz rasu a biřici za službu“.432 Na prahu 17. století měl náchodský biřic
(pohodný) fixní měsíční plat 16 grošů. Z důvodu této pevné mzdy nejsou povětšinou nijak
rozepsané jednotlivé pracovní úkony, které náchodský biřic během měsíce ve městě vykonal.
Zapsány jsou jen výjimečné výdaje jako například roku 1622, „když Jakub Kubka a Karel
Trynx na poručení pana Kryštoffa pana regenta panství náchodského, vezeny byly do Prahy
k Jeho Milosti panu panu nejvyššímu z Vajdštejna. Tehdáž dáno Tobiášovi synu biřicinýmu
na vejpravu, anebo na autratu na cestu 1 kopa gr. míš. 1 gr. 5m.“.433 Ve čtyřicátých letech
dostával náchodský posel právní měsíčně 18 grošů, výše tohoto platu zůstala stejná až do
roku 1662, než se 13. února městská rada shodla na tom, „že se mu přidati musí“. Tak byl
biřicův plat zvýšen na částku 28 grošů. Mírné zvýšení mzdy včetně těch následujících (na
konci sedmdesátých let dostával posel právní měsíční plat 1 kopu míšeňskou a 18 grošů, v
devadesátých pak 1 kopu míšeňskou a 30 grošů)434 patrně souviselo i s částečnou a později
úplnou ztrátou příjmů plynoucích z pohodnické živnosti, v druhé polovině 17. století jsou
mimo jiné městské výdaje jmenovitě adresovány pouze poslu práva rychtářského. Přesto se
stále jednalo o relativně malý příjem.
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6.3.1. Alternativní práce
Lepšímu vyžití členů rodiny na sníženém gruntu mohly napomoci příjmy z vedlejších
prací nepřímo souvisejících se sníženou živností (léčitelská praxe) nebo zcela odlišných.
Léčitelská praxe popravčího plnila hned dvě funkce, jednak se jednalo o další možnost
finančního výnosu a jednak díky ní vznikaly momenty, které sníženého člověka měšťanům
více přibližovaly. Ze své podstaty léčení bylo a je akt provázený určitým druhem intimity, u
něhož není možné zamezit jak ústnímu tak fyzickému kontaktu. V případě města Náchoda
17. století však tato činnost u místních snížených lidí doložená není.
Nejenže chybí doklady o tom, že by Náchodští takových služeb u snížených lidí
využívali, ale z rychtářských manuálů a dalších pramenů vyplývá, že tuto doménu zde
opanoval někdo jiný. V první i druhé polovině 17. století je v Náchodě posíláno, nejčastěji
v případech násilné roztržky s následkem fyzického zranění, pro místního lazebníka.435 Jemu
byly zpravidla propláceny léčebné výlohy od osoby, která tato zranění způsobila. V první
polovině 17. století v pramenech častokrát narážíme na jméno lazebníka Řehoře Gally.436
Nelze vyloučit, že snížení lidé působili v této sféře paralelně vedle „oficiálních osob“, jimž
léčení příslušelo, nicméně se zdá, že tomu tak spíše nebylo. Léčitelská praxe se poměrně
často v pramenech objevuje, neboť je úzce spojena s úspěchy i s nezdary, a tím i stížnostmi
pacientů. Polidor Král tak kupříkladu podal roku 1643 stížnost na Řehoře Gallu kvůli
špatnému léčení, a následně i fyzickému napadení včetně zhanění na cti od lazebníkovy
matky.437 Náchodského lazebníka vyhledal Polidor kvůli svému zranění (probodnutá ruka).
Jak k němu přišel, nevysvětlil, dával však důraz na to, že ihned po svém příchodu uzavřel
s Řehořem Gallou „smlouvu o léčení“ a zaplatil mu za dokonalé vyhojení 4 říšské tolary.
V prvních týdnech věnoval náchodský lazebník místnímu měšťanovi náležitou péči, později
už „sotva jednou mně převázal, a to Pán Bůh nejlépe a on v jak příčině vykonal, a tudy mně
velikou a nesnesitelnou bolest poskytnouce příčiny k zapálení ruky (abych jí snad přeřezati
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dáti musil) učinil.“438 Celý spor měl dlouhou dohru, kterou není nutno popisovat. Nicméně
ani poté, co Polidorovi místní lazebník již více nepomohl, nevyhledal v Náchodě sníženého
člověka, nýbrž jiného „felčara“.439 Lze předpokládat, že pokud by provozovala některá z
osob snížených léčitelství, přinejmenším lazebník Galla, který byl zároveň jedním
z městských konšelů,440 by se proti zasahování do živnosti ze strany nekvalifikované osoby
ohlásil.
Neprokázanou aktivitu snížených lidí v hledání možností dalších příjmů dokládá
nejen absence jakýchkoliv výtek lazebníků a felčarů, ale i poctivých řemeslníků, kteří by se
zcela jistě snažili uchránit svou doménu od nevítaného „fušování“ do řemesla. Naopak,
pokud pozorujeme iniciativu v ochraně své živnosti a určité pokárání v této souvislosti, pak
je to v případě Náchoda u samotných snížených lidí. U jednotlivých pohodných
zaznamenáváme neustálou ochranu své živnosti před zasahováním jiných snížených jedinců.

6.4. Sociální sítě snížených lidí ve městě Náchodě
Studium matričních zápisů a rekonstruování sociálních sítí na základě této pramenné
matérie a záznamů o křtech případně i svatbách, v sobě skrývá značný potenciál pro budoucí
bádání nejen v otázce marginálních vrstev společnosti. Zaměříme-li se na „využívání“
pramenů církevní provenience v souvislosti se sníženými jedinci, byly využity pouze za
účelem zdůraznit, kdy se dotyčný narodil, kolik měl potomků a v kterém roce zemřel.
Reflexe zapsaných kmotrů a dalších osob přítomných u významných životních okamžiků,
jakým byly křest či svatba, naprosto chyběla nebo byla čistě náhodná a vytvořená za účelem
podpoření jiného argumentačního stereotypu (podrobněji níže). Záznamy svědčící o úzkém
spojení různých osob s rodinou pokřtěného však mají naprosto zásadní význam pro
pochopení některých životních strategií a vůbec fungování a vnímání člověka sníženého
v dané obci.
V případě města Náchoda je tato analýza do určité míry omezena pozdějším
dochováním prvních náchodských matrik, i přesto však poskytují dostatečné množství
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informací. První náchodská matrika pro narození, ohlášky svateb a úmrtí je vedena pro roky
1663 až 1670. Na ní navazují čtyři další důležité matriční knihy pro období sedmnáctého
století, a sice Matrika (NO) 1670-1676, Matrika (N) 1676-1723, Matrika (O) 1676-1735 a
Matrika (Z) 1676-1724.441 Nejkvalitnější hodnotu zápisů představují tradičně zápisy týkající
se křtů dětí, záznamy týkající se svateb a úmrtí jsou bohužel velice mezerovité, navíc pro
roky 1676-1681 kvůli ztrátě chybí prakticky jakékoliv zápisy týkající se svateb a pohřbů.
Ve spojitosti s matričními zápisy bylo možné sledovat hned několik důležitých údajů,
a sice umístění zápisu týkajícího se snížených lidí, jejich jmenovité označení, personální
zastoupení na panství, počet potomků, identifikace kmotrů a s tím související motivace křtu
se účastnit.
Umístění zápisů týkajících se snížených lidí se možná jeví jako banální záležitost, ale
do značné míry může symbolicky odrážet společenské zařazení a vnímání těchto jedinců
uvnitř společnosti. Práce s pramennou základnou pro Náchod a jiná města ukazuje na praxi
tří způsobů zápisu. Záležitosti snížených osob mohly být zapisovány dohromady společně
s případy ostatních poctivých lidí, druhou možností byla separace těchto zápisů povětšinou
na konec dané městské knihy, nebo založení zcela samostatné knihy určené sníženým lidem.
Třetí možnost je platná prakticky jen pro knihy snížených osob, v náchodském případě Knihu
trhovou pro osoby snížené a katovnu. Nejčastěji je možné se setkat s prvními dvěma způsoby,
přičemž v daném umístění nelze hledat větší systém. Není tedy možné sledovat, že by snížení
lidé byli kupříkladu do určitého roku/období v pramenech separováni a později už nikoliv,
případně naopak. Druhá možnost neboli separace zápisů se v náchodském prostředí vyskytuje
u třetího rychtářského manuálu pro roky 1663-1737 (u prvních dvou nikoliv), u všech
městských počtů bez výjimky a také u Knihy trhové (Knihy pamětní města Náchoda založené
léta 1615) 1615-1781.442
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V případě náchodských matrik je situace diferenciována stejným způsobem –
prakticky u všech zmíněných matričních knih jsou zápisy snížených lidí vedeny společně
s ostatními, vyjma první matriky pro léta 1663-1670, v níž jsou zápisy křtů odděleny a
zapsány až v závěru celé knihy. Umístění ve jmenované matrice je zvláště pozoruhodné,
neboť tato poslední část nese název „Poznamenání z levého boku na ten svět splozených
děťátek anebo těch kterým otcové se zmrhali a v světě širokým se zdusili.“443 Zápisy
snížených lidí tak byly společně v jedné kategorii se křty „levobočků“, tedy dětí
„zmrhaných“ matek, které rovněž utrpěly značnou újmu na své pověsti. Jako atypické se však
jeví spojení „zmrhaní otcové“, které v jiných pramenech prakticky nenacházíme. Přívlastek
zmrhaný je mnohem více spojován s ženskou částí společnosti a ženským rodem obecně.
Jungmannův česko-německý slovník obsáhle popisující heslo „zmrhám, zmrhati, zmrhání“
apod. toto spojení rovněž nezná. Zaměříme-li se na obecný význam slova „zmrhati“, které je
objasněno jako „zhubiti, zkaziti, neb někoho o sebe připraviti, ztratiti“,444 přičemž je tento
výraz častokrát užíván ve spojení se ztrátou cti („zmrhati pověst svou hanebně“445), zvláště
pak u žen („Teď hle jsem o svou poctivost přišla, zmrhala a počala.“446), pak spojení
„zmrhaní otcové“ s největší pravděpodobností mělo poukazovat na určitou zkaženost, ztrátu
cti a dobré pověsti v souvislosti s výkonem nečisté profese. Ačkoliv manželky pohodných,
biřiců a mistrů popravních byly dehonestovány podobně jako jejich zákonní partneři, otcové
jsou zde jmenováni, neboť právě oni byli původci a aktéři vykonávající pošpiňující živnost.
Nepočestnost otců se pak symbolicky přenesla na celou rodinu včetně potomků, aniž by
vyjma původu měli cokoliv společného s popravami či úklidem uhynulých zvířat, tedy
nečistou živností.
Označení snížených lidí je rovněž důležitým aspektem zmiňované problematiky,
neboť ať jsou zápisy daných jedinců smíchány s ostatními, nebo separovány, ve více jak 90%
případů je zřejmé, že se jednalo o sníženého člověka. Tito jedinci nebývají za žádných
okolností označováni v náchodských matrikách přívlastkem „snížený“, jak je to typické pro
prameny městské provenience, nýbrž pojmenováním odkazující na danou profesi. Uvedení
profese či původu se v náchodských matrikách vyskytuje pouze u omezeného počtu osob,
mezi něž patřili biřici, pohodní a kati. Většina živností respektive bližší označení u
náchodských měšťanů zapsáno není. Pokud tedy dotyčný nepatřil mezi jedince v matrikách
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blížeji označeného z hlediska profese či jiným způsobem, identifikace jeho osoby se tím
stává obtížnější. Vyjma snížených lidí patřili do tohoto okruhu osob kupříkladu židé, mlynáři,
jirchaři, soldáti (někdy se setkáváme i s výrazem soldátka) a samozřejmě někteří významní
členové městské samosprávy spolu s vrchností a vrchnostenskými úředníky.
V případě snížených lidí se lze setkat se spojeními „mistr popravní“, „biřic zdejší“,
„posel právní“, „pohodný náchodský“, nebo jednoduše „pohodný“ a další.447 Označení
snížených lidí má klíčový význam, poněvadž úzce souviselo s dalším důležitým údajem, a
sice personálním zastoupením. Díky jasnému pojmenování zjišťujeme, že v Náchodě a na
náchodském panství působily někdy i po mnoho let další „bezectné“ osoby, o kterých Kniha
trhová pro osoby snížené a katovnu a jiné prameny mlčí. O jejich působnosti na panství
prakticky nejsou vedeny žádné jiné doklady. Děje se tak pravděpodobně z důvodu, že dotyční
nebyli přímými vlastníky místní koproforny, a tím pádem ani hlavními zástupci této profese
ve městě. Přesto zde zcela jistě působili a mohli mít i funkci zástupce náchodského mistra
popravčího či pohodného.
Počet dětí u snížených osob se obecně zdá, až na některé výjimky, jako nepříliš
vysoký. Pro účely práce není nutné zjišťovat průměrný počet potomků, neboť by se jednalo o
vcelku nepřínosnou informaci. Jednak z důvodu velkých diferencí u některých jedinců a
jednak proto, že častá střídání náchodských popravčích by tato data značně zkreslovala. Lze
navíc předpokládat, že některé potomky měli snížení lidé již před příchodem do města
Náchoda. Přesto počet dětí těchto rodin byl relativně malý, nebo zcela žádný, což mohlo být i
jednou z příčin, proč aktuální majitel koproforny nepředal snížený grunt dál v rodové linii.
V této části je také nezbytné připomenout úzkou příbuzenskou provázanost snížených lidí
mezi sebou navzájem, jež mohla mít vliv i na tento faktor.
Identifikace kmotrů a jejich motivace účastnit se křtu snížených lidí spolu úzce
souvisely a je proto nutné položit si hned několik otázek. Například zda se křtů účastnily
pouze snížené osoby, jinými slovy sobě „rovní“, nebo zde byli přítomni i lidé z jiných
společenských vrstev, jejichž sociální status byl odlišný. Otázku ohledně motivace a
životních strategií však lze položit i obráceně, a sice jaký byl účel navázání bližšího vztahu
respektive kontaktu snížených lidí s dotyčnými jedinci. Částečnou odpovědí, jak bude
osvětleno níže, byl samotný náboženský smysl křtu spolu s významem kmotrovství.
První sníženou osobou náchodských matrik byl jistý Jiřík, „rychnovský posel právní“,
který se svou manželkou Magdalenou nechal 4. dubna 1665 pokřtít svého syna Jiříka.
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Rychnovský biřic byl zároveň jednou ze zmíněných osob, jejíž přítomnost v náchodském
farním obvodě není z hlediska absence pramenných záznamů jasně vysvětlitelná. Je možné,
že zde po nějakou dobu působil paralelně vedle náchodského posla právního v době, kdy si
náchodský kat Fridrich Kopřiva odpykával svůj trest v šatlavě, případně žil se svou rodinou
v některé okrajové lokalitě sousedící s rychnovským obvodem.448 Nicméně se v tomto
případě jedná o pouhé domněnky. Důležitou informaci představuje personální zastoupení
kmotrů syna Jiřího, které sestávalo z představitelů nejvyšší městské elity. 449 Konkrétně se
setkáváme se jménem náchodského primátora pana Jana Šrettera, jako přístojící byl účasten
Martin Antoš, hrnčíř a jeden z náchodských konšelů, kmotrou byla paní Lidmila, manželka
Václava Šubíře, řezníka a v té době i kostelníka děkanského kostela sv. Vavřince.450
Kateřina, manželka mistra popravního Fridricha Kopřivy, porodila během jejich
působení na náchodském sníženém gruntu celkem tři děti, dcery Alžbětu a Kateřinu a syna
Martina. U všech těchto tří zápisů, jež jsou součástí posledních stránek věnovaných zápisům
týkajících se „zmrhaných otců“, byl Fridrich Kopřiva nazýván „mistr popravní“. Křtu dcery
Alžběty 10. dubna 1669 se účastnil největší počet osob (celkem pět) a byli, stejně jako u křtu
syna rychnovského biřice, zastoupeni členové místní elity. 451 Počet kmotrů nebyl přesně
stanoven, nicméně povětšinou se v Náchodě a okolí pohyboval kolem dvou až tří osob. Větší
počet osob tvořený kromě kmotrů i dalšími svědky byl přítomen zejména na křtech potomků
příslušníků městské honorace (primátor, městští radní, purkrabí, důchodní písař a další),
případně nižší a vyšší šlechty. Kmotrou Kopřivovy dcery Alžběty byla paní Lidmila
Bukovská, dále byl kmotrem Jakub Fidler, druhou kmotru byla paní Anna, manželka pana
rychtáře Pavla Blažeje, druhým kmotrem pan Jiřík Šumík, Jeho Milosti Knížecí rychtář, a
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přístojící paní Voršila Šretterová, primaska města Náchoda.452 Lidmila Bukovská byla
manželkou

Václava

Bukovského,

jednoho

z náchodských

radních,

jenž

později

v sedmdesátých letech zastával rovněž post městského primátora.453 Jakub Fidler byl rovněž
jedním z konšelů a v předchozích letech, než převzal úřad Jiřík Šumík, zastával úřad
knížecího rychtáře.454
U dalších potomků Fridricha Kopřivy bylo personální zastoupení až nápadně
podobné.

Pokud

se

neúčastnily

přímo

tytéž

osoby,

byli

zde

přítomni

jejich

manželé/manželky. V případě křtu dcery Kateřiny 5. listopadu roku 1670 byla přístojící
manželka Jakuba Fidlera Dorota a kmotrem již jednou zmiňovaný pan primátor Jan
Šretter.455 U syna Martina byl přítomen, coby kmotr, městský rychtář Pavel Blažej, dále
přístojící Gregor Kholl a opět kmotra Lidmila Bukovská.456 Kopřivův syn byl pokřtěn den po
své sestře Dorot tedy 6. listopadu, což není příliš obvyklé u dvojčat, která se nechávala
pokřtít zpravidla vždy v jeden den.
Na úplný závěr první náchodské matriky je zapsán křest dcery Mandaleny a otce
Jiříka Arnošta „biřice zdejšího“, s nímž vedl Fridrich Kopřiva o několik let dříve spor před
městskou radou. Jméno dcery chybí, nicméně podobně jako u křtu první dcery Fridricha
Kopřivy, i na tomto obřadu bylo přítomno pět náchodských měšťanů. První kmotrou byla již
dříve zmiňovaná Lidmila Šubířka, manželka náchodského konšela, kmotrem byl opět
náchodský primas Jan Šretter a přístojící byla paní Anna, manželka Jana Soukala
Kutlovského. Poslední dva přítomní byli rovněž již jmenovaný pan Martin Antoš a paní
Jedličková stará.457 Jan Soukal byl „kutlofský šenkéř“, který měl mimo jiné v šedesátých
letech 17. století pravomoc k vybírání „interesse z vína a pálenky“.458 Identita paní
Jedličkové nemůže být s přesností určena kvůli chybějícímu křestnímu jménu, s ohledem na
dosavadní trend přítomných na křtu se však s největší pravděpodobností jednalo o matku
jednoho z městských radních a bývalého primase pana Martina Jedličky. Pro samotnou
identifikaci přítomných osob je velice důležité sledovat, že pouze u významných osob
452
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Náchoda, kam patřili zejména konšelé, je před samotným jménem psána zkratka „p.“
znamenající pan/paní. Jakmile se tato zkratka objevovala u dotyčného kmotra, případně
svědka, lze s jistotou říct, že se nejednalo o nijak marginální osobu náchodské městské
společnosti.
Nový majitel náchodské koproforny po Fridrichu Kopřivovi, Jiřík Křech, neměl se
svou manželkou, pravděpodobně kvůli pokročilému věku, v Náchodě již žádné potomky.
Navíc se zřejmě, jak bude objasněno později, v Náchodě trvale nezdržoval. V době jeho
náchodské epizody se ovšem v matrikách objevuje jiný mistr popravní respektive ras, který je
jmenován jakožto „pohodný náchodský“.459 Byl jím Jiří Zelikr nebo také Ziliger. Přítomnost
dalšího mistra popravního ve městě Náchodě v době, kdy měl tento post oficiálně v držení
Jiří Křech, vyvolává řadu otázek nehledě na nápadnou podobnost se jménem Jiřího Zelingera,
pozdějšího pardubického kata. Z let, kdy se Jiřík Zelikr objevuje v náchodských matrikách
(leta 1675-1679), je dochován minimální počet případů řešených před městským soudem a
každodenní činnost tohoto kata je tak velice těžko postihnutelná. Přesto zde sníženou profesi
jistě vykonával, pravděpodobně však na pozici vpodřízené Jiřímu Křechovi. S odkazem na
Křechovu nechuť vykonávat popravy v nepřítomnosti nového kata a jeho označení „mistr
pohodlný“ je též možné, že Jiřík Zelikr prováděl popravy a další výkony místo něj.
Pravomocným mistrem popravním města Náchoda, dá-li se to tak říct, Zelikr však
bezpochyby byl, jak dokládají matriky. Identifikaci jeho osoby bude věnována pozornost
v rámci části prácevěnující se Pardubicím.
Pro téma sociálních sítí snížených lidí je podstatné, že pohodný/kat Zelikr zplodil se
svou manželkou Magdalenou během pěti let hned čtyři děti, syna Jiříka, dceru Alžbětu a syny
Jana a Václava. Za kmotra u prvního křtu syna Jiříka 21. května 1675 šel pan Kryštof Kholl,
dále Jan Baudiš a za kmotru Dorota Čapková.460 Jmenovaný Kryštof Kholl zastával pozici
městského rychtáře v době, kdy byl knížecím rychtářem Jiřík Šumík (roky 1670 – 1671).
Následujícího roku 1672 pak po něm sám převzal úřad knížecího rychtáře.461 Jan Baudiš byl
rovněž veřejně významnou osobou, neboť držel funkci rychtáře ve vsi Březoví a zároveň byl
mistrem kovářského řemesla.462 Poslední účastnící se osoba, jmenovaná Dorota Čapková,
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byla manželkou Václava Čapka, obročního písaře a též purkrabího náchodského panství.463
Dorota Čapková se na křtech dětí Jiříka Zelikra objevila ještě dvakrát u dcery Alžběty roku
1676 a roku 1679 u syna Václava.464 Dva roky předtím šel za kmotra syna Jana její manžel
Václav.465
Přítomnost dalších lidí rovněž poukazuje na nepříliš rozmanité personální zastoupení
u těchto obřadů. U křtu dcery Alžběty byl druhým kmotrem pan Jakub Benigni z Náchoda,
stejně jako u křtu syna Václava.466 Anna, manželka pana Benigni, pak byla kmotrou Jiřího
syna Jana roku 1677. Jmenovaný Jakub Benigni spolu se svou manželkou patřil k
nejvýznamnějším náchodským měšťanům. Jednak byl náchodským primátorem na sklonku
70. let 17. století, později pak navíc v osmdesátých letech dosáhl postu knížecího rychtáře.
Jiřík Zelikr je označován, jak už bylo uvedeno, jako pohodný ale i mistr popravní, v případě
křtu dcery Alžběty pak není jeho profese zapsána vůbec. Vzhledem k tomu, že se jednalo o
natolik atypické příjmení, které se jinak v Náchodě nevyskytovalo, není pochyb o tom, že šlo
o stejnou osobu, což potvrzuje i totéž jméno manželky, Magdalena. S ní měl Jiří všechny
čtyři děti.
Po roce 1679 osoba Jiřího Zelikra z náchodských matrik zcela mizí, paradoxně v
témže roce, ve kterém přebírá náchodskou koprofornu nový kat Václav Šulc. Odchod Jiříka
Křecha tak pravděpodobně byl zároveň i odchodem dotyčného Zelikra. V době příchodu
Václava Šulce do Náchoda měl tento mistr popravní již některé narozené děti
z přecházejících let, přinejmenším syna Jana, který po něm později převzal náchodský
snížený grunt.467 V Náchodě se jemu a manželce Anně narodila dcera Anna Marie, jež byla
pokřtěna 14. únoru 1683. Její otec je v matričním zápisu jmenován jakožto „Václav Šulc
mistr popravní“.468 Kmotrou malé Anny Marie byla Dorota „manželka pana Václava Čapka
purkrabího náchodského“ a druhým kmotrem pan Petr Klamperna.469 Dorota Čapková
představuje již známou personu účastnící se křtů snížených lidí již počtvrté, za to Petr
Klamperna na těchto událostech doposud přítomen nebyl. Opět se jednalo o náchodského
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konšela a zároveň po několik let i obecního slanaře, tedy člověka, jež v Náchodě „vedl handl
solní“.470
O dva roky později (konkrétně 5. listopadu 1685) křtil Václav Šulc se svou
manželkou Annou dalšího potomka, dceru Alžbětu. Počet kmotrů se prakticky od druhé
poloviny 70. let nijak nezměnil, stále zůstával na počtu dvou osob. Jednou z nich byla jistá
kmotra „urozená panna Hellena de Kunnova“ a druhým kmotrem byl již známý pan Jakub
Benigni.471
Poslední

sníženou

osobou

objevující

se

v závěrečných

letech 17.

století

v náchodských matrikách byl Matěj Wolš, posel právní, který společně se svou manželkou
Alžbětou nechal 10. ledna 1685 pokřtít dceru Annu. Kmotrem dcery náchodského biřice byl
pan Jan Jedlička „téhož času primas“, a jistá Anna, manželka Daniela Votýpky.472 Osobu
Daniela Votýpky a urozené Heleny de Kunnova se bohužel nepodařilo přesněji identifikovat,
přesto je naprosto zřejmé, že se nejednalo o lidi snížené, ba právě naopak. V případě paní
Heleny nelze o jejím vyšším sociálním statusu pochybovat.
Z personálního zastoupení kmotrů, kmoter a přístojících v případě snížených lidí
vyplývají dva základní poznatky. Za prvé, nevyskytuje se zde žádný člověk snížený nebo
jinak marginalizovaný jedinec společnosti, a dále že většina zúčastněných byla součástí
náchodské městské elity. Matriky podávají svědectví ještě o jedné informaci, jež s prvními
dvěma úzce souvisí, a sice že snížení lidé nikdy nejsou kmotry nejen sobě rovným jedincům,
ale ani komukoliv jinému, tedy osobám počestným. Studium na základě matričních zápisů
tak vyvrací hned několik historiografických stereotypů. V prvé řadě z dalšího působení
čelních představitelů města je patrné, že účast na křtu sníženého člověka neměla žádný vliv
na jeho dobrou pověst respektive čest v budoucích letech. Náchodští konšelé působili
v městské radě nadále i několik let. Stejně tak je mylné se domnívat, že snížení lidé tvořili
uzavřenou komunitu, která žila společensky výhradně jen pospolu, silně separovaná, přičemž
všechny záležitosti byly řešeny izolovaně od zbytku městské společnosti.
Překvapující je v tomto ohledu skutečnost, že některé práce zastávají v souvislosti s
problematikou křtů a kontaktů snížených lidí s počestnými lidmi naprosto pevné stanovisko,
aniž by však byl jejich názor více podložen argumenty zakládajícími se na empirickém
výzkumu pramenů. Richard van Dülmen kupříkladu ve své publikaci poznamenal: „V
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souladu se svou nechvalnou pověstí žili pohodní povětšinou stranou lidských obydlí; stát se
kmotrem rasova dítěte nebo se zúčastnit jeho pohřbu platilo za silně difamující, společné
oslavy byly téměř vyloučené.“473 Ačkoliv se jedná o výzkum zaměřený na německý prostor,
Dülmenovo studium nešlo příliš do hloubky a nijak se nesnažilo zahrnout určitou
mikrohistorickou analýzu poměrů některého z regionů, která by mohla být oporou pro jeho
teze, nebo důvodem k revizi.
Pole českého bádání je v tomto srovnání na stejné úrovni. Pokud je daná problematika
výjimečně zmíněna, badatelé jaksi automaticky, s odkazem na diskriminační opatření vůči
sníženým lidem, předpokládají, že funkce kmotrovství a jiné byly rovněž omezeny jen na
tyto sobě si rovné jedince. Toto stanovisko se objevuje jak u starších prací počínaje Josefem
Svátkem, tak i novějších zastoupených Jindřichem Franckem. Ten, s odkazem na dřívější
bádání pardubického archiváře Zdeňka Bičíka, který zaznamenal ve svém článku účast
městské elity u jednoho ze křtů potomků pardubického kata Jiřího Zelingera, tento jev
okomentoval následovně: „Inu, magická moc peněz bořila bariéry i v tehdejší
společnosti.“474 Ano, Jiří Zelinger patřil mezi zámožné mistry popravčí (více k jeho osobě
v kapitole věnující se Pardubicím), ovšem otázka financí neměla na tento faktor s největší
pravděpodobností žádný vliv. Podporou tohoto tvrzení je viditelná chudoba některých jiných
popravčích v čele s Fridrichem Kopřivou. On a další pohodní, zejména pak biřici,
nedisponovali velkým jměním, které by mělo onu moc narušovat sociální bariéry. Navíc ze
všech křtů snížených lidí zaznamenaných v druhé polovině 17. století vyplývá, že účast
počestných a vysoce postavených jedinců nebyla ničím neobvyklým, naopak se jednalo o
normalitu. Odpovědi je tedy nutné hledat jinde.
Klíčové v dané problematice je soustředění se na samotný význam narození a s ním
souvisejícího křtu jakožto významného životního mezníku a jednoho z přechodových rituálů.
Tomuto náboženskému obřadu vyjadřujícímu symbolické znovuzrození smrtelného člověka a
jeho pozvednutí z přirozeného stavu k vznešenosti církve475 předcházel výběr vhodného
jedince pověřeného kmotrovstvím. Iniciativa výběru spočívala výhradně v rukách rodičů
dítěte, jak ostatně dokládají dochované žádosti o křest. Sepsaná žádost nebo také pozvání na
křest nepatří mezi hojně dochované prameny, o to je cennější, že pro náchodské prostředí je
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dochována tato žádost sepsaná sníženým člověkem. Jedná se o prosbu z roku 1645 od jistého
Jiříka Svobody, „syna mistra popravního při městě Náchodě“.476 Žádný kat příjmením
Svoboda v náchodské koproforně tou dobou nebydlel, žil však zde mistr popravní Jan
Veselský. Jiřík Svoboda byl pravděpodobně jeho syn, nebo syn některého z předcházejících
náchodských popravních, který novým sňatkem a přestěhováním se na jiný grunt, převzal
patrně i nové příjmení.477 „Sníženost“ na Jiřím Svobodovi přesto ulpívala dál vzhledem
k jeho vlastnímu podpisu a označení.
Tento syn náchodského popravního adresoval žádost o kmotrovství „šlechetné a
poctivé panně Kateřině, dceři Jiříka Strnada jinak Danyelova“.478 Jmenovaná panna Kateřina
byla dcerou místního pekaře, zmíněného Jiříka Strnada jinak Danyelova.479 Ze samotné
citace vyplývá, že se jednalo o poctivou dceru náchodského řemeslníka, která rozhodně
nestála společensky naroveň člověku sníženému, jakým byl Jiří Svoboda. Ten paní Kateřině
napsal: „Vaší milosti poníženě oznamuji, kterak mne a manželku mou pan Bůh, takovým
štěstím obdařiti a nám spolu v stavu manželském, zdárný plod děťátko dcerku ku potěšení
našemu dáti ráčil, buď jméno boží pochváleno. Kteréžto děťátku dcerce naší, za povinnost
otcovské, dáli pán Bůh dne zítřejšího svatým křtem, posvětiti dáti míním a chci v té příčině
vám poníženě se vší náležitou uctivostí za to prosím, abyste se témuž děťátku dcerce naší, při
křtu svatém za jednu pannu kmotru propůjčiti a životně postaviti ráčili.“480 Prosba Jiřího
Svobody pokračuje dál vysvětlením, proč by se měla jmenovaná Kateřina křtu účastnit:
„Kterýmžto křesťanským skutkem kmotrovstvím ráčíte čest a slávu Boží velebiti, a tomu
děťátku dcerce mé, vděčně a nesmrtelné dobrodiní učiniti a prokázati. Za čež vám sám pan
Bůh hojná odplata ráčí.“481
Apelace na dobrodiní křesťanského skutku, které zmíněná kmotra vykoná svou účastí
na křtu, je prvkem klíčového významu, neboť právě silný náboženský charakter křestního
obřadu potlačoval klasické „světské“ vnímání cti respektive bezectnosti. Do popředí se
476
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dostávali v tuto chvíli jiné, důležitější hodnoty, jakým bylo řádné zplození z manželského
lože a především křesťanská láska, která měla potenciál smazat sociální diference mezi
přítomnými jedinci. Dosavadní bádání o tématu křtu a vůbec kmotrovství samotném
reprezentované zejména Miroslavou Melkesovou poukazuje na skutečnost, že odmítnout
účast na křtu bylo svým způsobem téměř nemožné a nebylo slučitelné s chováním řádného
křesťana. Pozvání na křest bylo projevem veliké úcty (o čemž svědčí i samotná žádost Jiříka
Svobody), což navíc posilovalo společenskou prestiž dotyčného.482 Nebyl prakticky žádný
rozdíl mezi žádostí sníženého člověka a osobou považovanou za poctivou. Dovolávání se
milosrdenství za účelem uvedení dítěte do svaté církve bylo v tomto případě na prvním
místě.483 Takto vypadala základní ideová rovina křesťanského rituálu, křest však obsahoval i
další smysl, svou podstatou měl totiž i silný společenský význam.
Josef Kadeřábek zabývající se sociální mobilitou měšťanů v raném novověku na
příkladu Slaného v letech 1610-1635 ztotožnil kmotrovství s jednou z nejrozšířenějších
technik napomáhající utváření společenských kontaktů. Navazování vztahů pomocí
kmotrovství bylo výhodné pro obě strany. Městská elita, která byla cílovou skupinou, si tímto
posilovala svou vlastní prestiž a účast na křtu pro ni představovala i určitou formu
sebereprezentace. Zatímco ostatní měšťané, v tomto případě především členové nižších
samosprávných sborů (obecní starší a volenci), kteří usilovali o zlepšení společenského
postavení a kariérní postup směrem do městské rady, tak navazovali potřebné vztahy
s městskou elitou.484 Časté účasti městské elity na křtech ostatních měšťanů si povšimli už
dříve i jiní badatelé, nicméně větší zaměření se na motivaci a rozhodující faktory v otázce
výběru kmotra doposud v historiografii chybělo. Na příkladu Slaného je účel této sociální
strategie více než patrný, hlavním cílem těchto snah bylo vstoupit mezi tzv. „slovutné pány“,
jak se nazýval relativně úzký okruh městské elity.485
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V náchodském prostředí lze tento aspekt sledovat podobně jako v případě Slaného.
Členové městské elity byli nejčastěji zastoupeni coby kmotři dětí náchodských měšťanů.
Tento jev se zdaleka netýkal pouze lidí snížených, ale byl rozšířený pro celou městskou
společnost bez ohledu na různé sociální vrstvy. Zaměříme-li se kupříkladu na některé
zmiňované osoby účastnící se křtu snížených lidí v 70. letech 17. Století, tak matriční zápisy
ukazují, že jednou z nejžádanějších osob křtu byl stávající náchodský primátor Jan Šretter
(někdy také Šrötter). Jen v roce 1674 se on, případně jeho žena Oršila Šretterová účastnili
v roli kmotra/kmotry hned sedmnácti křtů. Podobnému počtu se blížil pouze pozdější knížecí
rychtář a stávající konšel Jakub Benigni, který byl, společně se svou manželkou, přítomen
celkem u čtrnácti křtů. Podobně oblíben byl též Václav Čapek, náchodský purkrabí, a jeho
žena Dorota Čapková, účastnili se celkem dvanácti křtů, z toho osmi Dorota a zbývajících
čtyř Václav. Ostatní jmenovaní radní se rovněž objevují v matrikách hojně, nicméně již
v menší míře. Často vyniká jméno Lidmily Bukovské a jejího manžela Václava Bukovského
(celkem osm kmotrovství).486 Prakticky nijak se však v uvedeném roce neobjevuje osoba
městského rychtáře, kterým byl v té době Kryštof Kholl. Ačkoliv jen za zmiňovaný rok bylo
pokřtěno na náchodském panství více jak 250 dětí, počet křtů, na nichž byly přítomny
městské elity, lze i přesto považovat za vysoký. Prakticky žádné jiné osoby se zde neobjevují
takto opakovaně. Stejný trend můžeme sledovat i v následujících letech.
Lze rovněž říci, že náchodská městská elita se objevuje převážně na křtech dětí
náchodských měšťanů, v případě křtů dětí z okolních šosovních vesnic je personální složení
mnohem rozmanitější. Nelze tedy usuzovat, že výběr kmotra závisel pouze na vhodně
vybrané strategii sociálního vzestupu, u běžných měšťanů a poddaných zde stále hrály velkou
roli různé neformální faktory, mezi něž můžeme řadit kupříkladu přátelství, vděk či jiný
osobní vztah apod. Každopádně při počtu křtů, jichž se zástupci městské honorace účastnili,
nelze předpokládat, že do budoucna plnili idealizovanou představu kmotra jakožto
duchovního průvodce a učitele křesťanské morálky.
Ze zaznamenaných sociálních sítí snížených lidí vyplývá, že kmotrovství zde mělo
své místo stejně jako u ostatních měšťanů. Účel však byl značně odlišný, snaha jakkoliv se
více podílet na chodu města a kariérně se posunout, naprosto nepřicházela v případě
bezectných jedinců v úvahu. Formální rovina zde však měla jistě svou úlohu stejně jako ta
neformální. Snížení lidé se navázáním bližších vztahů pravděpodobně snažili být stále
v kontaktu s městskou komunitou tvořenou počestnými jedinci a křest znamenal určitou
486
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součástí náchodské společnosti, i přes sklony některých odsouvat je na pomyslný okraj.
Tendence snížených lidí více se společensky přiblížit a začlenit byla navíc podpořena
charakterem samotného kmotrovství, jinými slovy nemožností „bezectné“ rodiče odmítnout.
Díky tomuto byla možnost výběru kmotrů mnohem širší, než jak tomu bylo například u volby
budoucí manželky/manžela, která se omezovala pouze na osoby snížené. Daní jedinci si však
na křty nezvali osoby „sobě rovné“, jednoduše protože nemuseli. Volba konkrétního člověka
byla jistě doprovázena i dalšími motivacemi, každopádně bližší vztah s členy městské správy
a městským rychtářem byl do budoucna nepochybně výhodnou. Nejenže náchodský mistr
popravní nebyl ze strany městské rady ani rychtáře nijak společensky omezován, ale ani
nebyl patrný jakýkoliv konfliktní vztah mezi těmito dvěma stranami.
Přes poměrně velkou volnost ve volbě kmotra svého potomka je znatelný ještě jeden
faktor podporující tuto strategii, a sice snaha vždy „mířit výše“. Rodiče při křtu svého
potomka pozvali pouze toho kmotra, který patřil do sociální skupiny tam, kam reálně
společensky „dosáhli“. Městský rychtář byl počestnou osobou a mistr popravní stejně jako
posel právní s ním byl běžně v kontaktu, není tedy překvapující, že snížení lidé žádali o křest
častokrát právě jeho nebo městské konšely, které rovněž znali. Členové městské elity však
mířili na hierarchickém žebříčku pochopitelně ještě o kus dál. Když například nechával roku
1685 křtít svého syna Franze Fridricha náchodský purkmistr pan Jan Jiří Elsner, prvním
z kmotrů byl „dvojctihodný pan Fridrich de Ranne toho času děkan náchodský“, druhým
důchodní písař Václav Hájek a další.487 Zejména osoba náchodského děkana se na křtech
objevovala pouze u členů místní nobility, hejtmana panství apod. Zmíněný důchodní písař
pan Václav Hájek, který patřil rovněž do vyšší společenské vrstvy, zval obvykle na křest
svých dětí hraběnku Piccolomini. Roku 1688 tak na křest jeho syna Františka Antonína
Josefa Octaviana Mariana byli pozváni tito zástupci místní honorace a nobility: „kmotr
urozený pan Petr Dominik de Bartoloni gubernátor panství při knížectví náchodský, pan
Václav Hradecký hejtmanský panství, pan Václav Čapek purkrabí téhož panství, kmotra
urozená paní Barbora Terezia Altová z Altu rozený z Sauru, item vysoce urozená paní paní
Octaviana Marie Benigna markraběnka z Gwadany rozená hraběnka Piccolomini de
Arragona“.488
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Personální zastoupení bylo do určité míry odrazem reality společenského postavení
rodičů případně toho, komu se dotyční chtěli přiblížit. Závěrem kapitoly je důležité
podotknout, že díky strategii kmotrovství využívané i u snížených lidí je nezbytné nahlížet na
určitý koncept „okraje společnosti“ týkající se snížených lidí značně kriticky, neboť
přinejmenším v těchto momentech žádný okraj neexistoval.
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7. Snížení lidé města Pardubic v 17. století

7.1. Struktura pardubického hrdelního soudnictví
Systém městského hrdelního soudnictví Pardubic byl v mnoha ohledech podobný
tomu náchodskému. Určité diference v závislosti na statusu komorního města oproti městu
poddanskému jsou ovšem zřejmé. Důležitým faktorem promítajícím se do problematiky
hrdelního soudnictví byla i skutečnost, že se jednalo o panství svou rozlohou i lidnatostí
podstatně větší. V padesátých letech 17. století zabíralo náchodské panství přibližně o
polovinu menší plochu než komorní panství Pardubice. Dle katastrální výměry bylo při
vytváření příslušné mapy spočítáno, že rozloha před zakoupením statku Malá Čermná se
pohybovala okolo 340 km2.489
Hrdelní právo získalo město prostřednictvím listu Viléma z Pernštejna roku 1512,
v němž se povolovalo Pardubickým trestat delikventy formou popravy, ale až poté, co bude o
celé záležitosti informována pardubická vrchnost.490 Činnost hrdelního soudnictví v průběhu
16. století dokládají tři dochované smolné knihy. První začíná rokem 1538 a nese název
Registra tajemství lotrovského, druhá pak Registra vyznání od lotrův tejného i zjevného
lotrovství (1568 – 1590).491 Nejpodstatnější pro tuto práci je třetí smolná kniha (Deliquentem
Register ab anno 1590 bis 1626), která časově zachycuje období až do poloviny dvacátých
let 17. století a obsahuje zároveň další dva zlomky (tzv. pražský zlomek 1561 – 1615 a druhý
pardubický zlomek 1564 – 1567).492
Hlavním orgánem městského soudnictví byla v případě Pardubic dvanáctičlenná
městská rada představující paralelně městský soud. Na rozdíl od Náchoda byli pardubičtí
konšelé již v předešlém století pod větším vlivem vrchnosti. Vrchnost důsledně plnila funkci
dohledu a kontroly v otázce obsazování a fungování úřadů spojených se správou města.
V průběhu 17. století zde svůj vliv začala navíc intenzivněji uplatňovat i Česká komora, která
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se nejpozději od poloviny století podílela na schvalování personálního složení městských rad.
Pardubický hejtman zasílal pravidelně české komoře seznamy konšelů k projednání.493
Městská rada Pardubic tak přijímala soukromé žaloby, vyslýchala sporné strany (povětšinou
v omezeném složení), vynášela rozsudky a byla prostředníkem v případech odvolání
k apelačnímu soudu atd. V případě potřeby žádala o právní radu pardubického hejtmana a
další vrchnostenské úředníky.494 Nejvzdělanější osobu (podobně jako v Náchodě)
úřednického aparátu zapisující jednání před městským soudem představoval opět městský
písař,495 Pardubice stejně jako Náchod nedisponovaly samostatným tzv. krevním písařem.
Vedle městského soudu zde paralelně fungoval rovněž hejtmanský, jinak
vrchnostenský soud v Pardubicích, před nímž byly nejčastěji projednávány spory poddaných
z jednotlivých vsí pardubického panství, ale také pře vrchnostenských úředníků. Tomuto
soudu, který sídlil na pardubickém zámku, předsedal zpravidla hejtman panství spolu
s několika přísedícími tvořenými z řad vrchnostenských úředníků.496
Neopomenutelným článkem pardubického trestního soudnictví byla osoba městského
rychtáře zajišťující obecný pořádek ve městě, ale další služby, jak je podrobněji vymezil již
zmíněný list Viléma z Pernštejna.497 V 17. století držel městský rychtář tento úřad podobně
jako v Náchodě po dobu dvou nejvýše tří let. Komplexněji lze činnost pardubického rychtáře
sledovat, stejně jako funkci městského soudu, až díky radním manuálům založeným v roce
1678.498 U výslechů městského soudu byl povětšinou přítomen pouze městský rychtář spolu s
radním písařem a zástupci městské rady. Vybrané záležitosti, zejména spory týkající se nářků
na cti a drobnějších deliktů, kterými se městská rada nechtěla zabývat, byly přesměrovány
přímo k rychtářskému soudu. Pardubický městský rychtář ve srovnání s náchodským
493

SIGLOVÁ, T., Soudové zisku nenesou, s. 164.
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nepodléhal vrchnostenskému knížecímu rychtáři, neboť v komorním městě tato funkce
neexistovala, ale podléhal stejně jako městská rada pardubickému hejtmanovi. Ten se však
zasedání městského soudu, stejně jako tomu bylo v případě náchodského knížecího/hraběcího
rychtáře, neúčastnil.
Snížení lidé, ve smyslu osob zastávající funkce spjaté s činností hrdelního soudnictví,
měli v Pardubicích o poznání odlišnější podmínky než v náchodském prostředí. Městskému
rychtáři byl sice podřízen posel právní neboli biřic, ovšem v otázce pozice stálého mistra
popravního zde můžeme pozorovat zásadní odlišnosti. Komorní město Pardubice mělo svého
kata mnohem dříve, než jak tomu bylo v Náchodě. První osoba zastávající tuto funkci
popravního je doložena již v první polovině 16. století, tedy prakticky o sto let dříve než
v předchozím městě.499 Snížená živnost pardubického mistra popravního a pohodného
(v tomto městě je rovněž typická kumulace více funkcí) byla navíc do jisté míry ovlivňována
působením a správou České komory.
Zaměříme-li se na místa spojená s výkonem útrpného a hrdelního práva, pak
zjišťujeme, že pardubická šibenice byla svou konstrukcí s největší pravděpodobností podobná
té náchodské. Už v roce 1515 stála na vyvýšeném místě na Zeleném Předměstí (dnešní ulice
Na Spravedlnosti), než byla na rozkaz Josefa II. zbořena.500 Přesnou představu o konstrukci
pardubické šibenice můžeme získat díky detailnímu vyobrazení Františka Červenky z 19.
století v prvním díle jeho Compendia Memorabilií. Společně s šibenicí tento magistrátní rada
namaloval i jednotlivé druhy potrestání typické pro pardubické panství (pranýř, klec pro
sedláky, koš pro pekaře a řezníky, osel atd.).501 Šibenice měla zděný základ navrchu spojený
čtyřmi dřevěnými břevny. O pardubické šibenici je i několik zmínek ve třetí pardubické
smolné knize, které svědčí o tom, že potřebovala čas od času opravit. Jistý Jakub Kudrna byl
roku 1603 odsouzen k smrti oběšením, nakonec však byl jeho trest změněn na stětí mečem,
neboť „potom z milosti práva že trám na šibenici schnilej byl, a mistr popravní na šibenici,
podle předešlého svého ohlášení lízti nechtěl, jest pod meč dán“.502
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Josef Sakař uvádí první doklad o pardubickém městském katu z roku 1530 na základě městských počtů.
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Existence dalších popravních míst v Pardubicích je diskutabilní. Starší literatura
zastávala názor, že jedním z míst, kde se též prováděla exekuce, byl i tzv. „katův dvoreček“
v prostoru pardubického zámku. Konkrétně se mělo jednat o velice malý, v současnosti i
v minulosti nepřístupný dvorek pod hlavní zámeckou věží.503 Novější poznatky výzkumu
(v čele s Jindřichem Franckem) tuto teorii právě kvůli nepřístupnosti prostoru vyvracejí a
nepřiklánějí se ani k tvrzení Josefa Sakaře, který se domníval, že na zámku se skutečně
popravovalo, nicméně v ohrazeném prostoru uvnitř zámeckého vězení. Pro tato tvrzení
neexistují de facto žádné relevantní podklady obsažené v soudních aktech.504 Zdeněk Bičík,
který rovněž tuto teorii vyvrátil, však podotknul, že jedno z dalších popravních míst se
nacházelo také na Hůrkách při cestě sezemické.505
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7.2. Aspekty každodennosti snížených lidí
Poměry snížených lidí v Pardubicích byly v mnoha směrech oproti Náchodu více či
méně odlišné. Komparace těchto dvou prostředí ukazuje největší rozdíl v počtu „bezectných“
osob, které se v průběhu 17. století vystřídaly v pardubické katovně/rasovně. Snížený grunt
v tomto městě není nazýván koprofornou, jako je tomu v případě Náchoda, ale jednoduše
rasovnou, případně katovnou. Název koproforna je spíše lokálně omezený pojem, užívány
zejména v severní části východočeského regionu, s tímto označením se můžeme setkat
kupříkladu v Rychnově nad Kněžnou, Novém Městě nad Metují, Dobrušce a dalších
městech, směrem k Hradci Králové už nikoliv.506
Ve srovnání s jedenácti různými majiteli náchodské koproforny je skutečnost, že na
sníženém gruntě v Pardubicích se v průběhu 17. století vystřídaly pouze čtyři osoby (Václav
Vyskočil, Jan Ledvina, Jiří Ledvina a Jiří Zelinger), značně kontrastní. Pardubičtí kati/rasové
žili v místní katovně po desítky let až do své smrti (většina snížených lidí místní katovnu
neopustila během svého života, jako tomu bylo v Náchodě), bez větších migračních přesunů.
Navíc však projevovali snahu předat nečistou živnost v tomto městě svým pokrevním
dědicům. První z katů Václav Vyskočil takto učinil u své druhé rasovny v Chlumci nad
Cidlinou, jeho nástupce Jan Ledvina prodal pardubickou katovnu svému bratru Jiřímu.
Poslední pardubický kat 17. století Jiří Zelinger byl dokonce zakladatelem rodové linie
Zelingerů držící tuto rasovnu až do dvacátých let 19. století, tedy téměř sto padesát let dlouhé
období.507 Podobným příkladem by snad mohlo být jen město Nový Bydžov, počínaje
mistrem ostrého meče Václavem Holubem tam více jak sto let (od 30. let 18. století) zastával
svou sníženou živnost katovský/pohodnický rod Holubů. Prodeje bydžovské katovny a
jednotlivé majetkové převody mezi místními lidmi sníženými jsou pro 18. století
zaznamenány v Knize snížených osob, též zábav a pamětí týmž lidem patřícím (1720 –
1832).508
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7.2.1. Václav Vyskočil a snížený grunt v Přelouči
Podstatným rysem života místních snížených lidí bylo spojení nejen s pardubickou
katovnou, ale i dalšími rasovnami, teritoriálně spadající pod pardubické panství. Pardubičtí
kati měli střídavě v držení přeloučskou a dašickou rasovnu společně s rasovským revírem
přináležejícím k těmto sníženým gruntům. Přeloučskou rasovnu nechal na počátku 17. století
postavit na obecním pozemku pardubický mistr popravní Václav Vyskočil, jelikož
obstarávání takto rozsáhlé oblasti nebylo v silách jednoho člověka.509 Jeho příklad názorně
ukazuje, jak pohodnická správa takto rozsáhlého území fungovala. Ačkoliv byl Václav
Vyskočil majitelem přeloučské rasovny, fyzicky tuto funkci vykonával zřejmě jen v prvních
letech.510 Později ji přenechal svému pacholkovi Janu Šebkovi a dalším. Šebek s rodinou a
společně s dalšími svými pomocníky tvořili domácnost sníženého gruntu. Všichni byli de
facto zaměstnanci pardubického mistra popravního, který v součinnosti s městskou správou
rozhodoval, kým bude přeloučská rasovna obsazena.
Václav Vyskočil měl ovšem přeloučskou rasovnu a rasovský revír v držení jen deset
let. K ukončení držby došlo z důvodu nepříjemné aféry týkající se jeho zástupce, pacholka
Šebka. V době, kdy vypukla v Přelouči dobytčí epidemie, konkrétně roku 1610, vzniklo
zároveň podezření, že přeloučský pohodný dobytek tráví a značný úhyn není zapříčiněn
pouze nemocí.511 Podobná obvinění byla v životě snížených lidí běžná a přirozená, spadala
do každodennosti těchto jedinců, neboť z většího počtu uhynulých zvířat plynul místnímu
rasovi větší finanční výnos z kůží. Vědomí, že někdo jiný z epidemie profituje, zatímco
většina obyvatel prožívala ztrátu svého majetku, bylo hlavní příčinou toho, proč byli lidé
k činnosti a živobytí přeloučského rasa všímavější a znatelněji zaujatější oproti obdobím
klidu. Přestože Jan Šebek nebyl usvědčen z těchto obvinění, jeho případ poukazuje na
několik podstatných informací týkající se života rasa v prostoru přeloučského revíru.
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Celkem devět osob512 podalo svědectví o činnosti přeloučského pacholka a o jejich
podezření vyplývající z podivného chování tohoto sníženého člověka. Prakticky žádná ze
jmenovaných osob si nebyla jista, že Jan Šebek skutečně dobytek tráví, spíše se jednalo o
domněnky založené na skutečnosti, že ho viděli kamsi jít, bezcílně chodit po poli apod. Jejich
výpovědi však opakovaně líčí, jak vypadal běžný chod pohodnické živnosti uvnitř panství.
První ze svědčících, mokošínský rychtář Tomáš Herčan vypověděl: „Viděl sem když
z obce přeloučské šel vjel na pole mé s károu a po něm semotam jezdil a když okřiknut ode
mě byl, co tu dělá nevěda se kam díti, pravil, že jede do Chotic než nevím kde jest pak odtud
jel neb sem své živnosti hleděl.“513 Podobné svědectví vyznala i Maruše Linhartová, která ho
viděla bezcílně jezdit „na koni bez káry“ po louce sem a tam.514 Volný pohyb pohodného na
cizích polích se místním zdál podezřelý. Z dalších výpovědí vyplývá, že pokud dobytek
dotyčnému sedlákovi uhynul, bylo obvyklé, aby sám majitel došel za místním rasem
s prosbou o odklizení. Takto šla pro Šebka i Anna, manželka Jana Černýho: „Když sem
přišla, aby nám toho vola velkýho vytáhl a on doma nebyl neb již byl v vězení a pacholek jiný
ležel na lavici a já mu řekla pojeď s námi pro vola a on řekl, račte odpustiti já bych jej
zesral, nepojedu a sama rasovka řekla přísambou nepojede však paní nedá však jest zde.“515
Rutinní činnost pohodného je svým charakterem v rozporu se společenskou infámií
plynoucí z kontaktu s tímto sníženým člověkem. Obyvatelé celého panství, v tomto případě
přeloučského revíru, nutně potřebovali jeho služby a byli nuceni je vyhledávat. Podstata jeho
živnosti neumožňovala být stranou společnosti, ať už by se jednalo vnější nebo přímo jeho
iniciativu. Naopak, funkce rasa byla naprosto přirozenou součástí každodenního chodu města
i okolních vsí. Ačkoliv pohodnictví samo o sobě bylo společensky hodnoceno jako nečistá
profese, patřilo k životu všech. Výpovědi některých navíc dokládají, že mnozí u práce rasa
z různých důvodů „asistovali“. Jan Černý o práci Jana Šebka vyznal: „Když dřel domácího
vola šel sem tam abych věděl coby jim škodilo a na jaký bolesti mřely. I on odřevši jej a
rozřezavši ledvinky z něho vzal a masa po kýtách nařezal kázal sem mu játry rozřezati
byloliby jakou nemoc na nich znáti, nic sem nemohl poznati byly pěkný zdravý žádný
poškvrny na nich nebylo.“516 Řezník Jan Kučera se rovněž vydal za rasem, když „dřel“ neboli
512
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stahoval z kůže dobytče. Kučera sebou vzal svého psa, neboť chtěl „aby se těch mršin
najedl“, přitom pak viděl a vypověděl, „že z něho [dobytčete] srdce vyňal a je schoval a
nechtěl ho mýmu psu dáti než potom vyjma ledvinky dal je psu mýmu ale co jest tím srdcem
dělal, to já nevím.“517
Někteří ze jmenovaných otevřeněji naznačovali, že přeloučský pacholek dobytek
tráví, Václav Tichý přímo prohlásil, že Šebek „mezi dobytek leckdy jel a rozkládajíc ruce
cosi mu černýho z rukou pršelo“, co to vlastně bylo, neviděl, neboť byl údajně od místa
vzdálen.518 Kateřina Koumová zase tvrdila, že když dobytek nejvíce hynul, „vjel mezi
dobytek Jakuba Koláře a ten dobytek ihned stonal a mřel a to potřikrát tak udělal“.519 Martin
Jelínek se domníval, že když mu uhynulo již třetí dobytče, „cos z toho dobytčete jakoby nětco
modrýho coby k utrejchu podobný bylo a on pohodlný zatřel to nohou, nemohu souditi jinak
než že nějaká travenina byla.“520
V době, kdy přeloučský pohodný Šebek setrvával v šatlavě, poslal Václav Vyskočil
do Přelouče jiného pacholka, aby tam zajistil sníženou práci po dobu Šebkovy nepřítomnosti.
Ani s nově příchozím nebyli Přeloučští spokojeni, Jiřík Lukšů o něm vypověděl: „Přijel ke
mně aby dobytče umrlé vytáhl řekl sem mu pěkně aby mi se s nim po chlívě nesmejkal než jak
leží tak aby mi je vytáhl, abych snad větší škody netrpěl, on mi odpověděl, hromni co za
pověru máte majte je sobě sami vytáhnouti k peci a sežrati.“521 K výpovědi Jiříka Lukšů jen
stručná poznámka – jeho svědectví stejně jako výpovědi ostatních pregnantně ukazují, že
pohodlný musel zcela běžně docházet přímo na grunty a do prostoru stavení místních
poddaných. Jeho práce se nevztahovala pouze k venkovnímu prostoru (pole, louky, ulice
města), ale zasahovala i do relativní blízkosti ostatních lidí. Na základě tohoto poznatku lze
usuzovat, že ačkoliv jeho obydlí bylo městu i v případě Přelouče vzdáleno,522 setkání s rasem
nebylo pro místní obyvatele ničím výjimečným, stejně jako s jinými řemeslníky, jejichž
služby vyhledávali.
Po vyslechnutí všech svědků se pardubickému městskému soudu z pochopitelných
důvodů nezdálo, že by svědectví dotyčných vypovídala přímo o vině přeloučského rasa, a
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z toho důvodu rozhodla o jeho dalším věznění do doby, než bude celá záležitost vyřešena,
případně pokud se neobjeví další důkazy či jiná svědectví.
Celá záležitost měla svou podstatou širší rozměr, jelikož se netýkala pouze fyzického
trávení dobytka, nýbrž i neprokázaného Šebkova čarování, což bylo dalším důvodem
vyčkávání městské rady s vynesením konečného ortelu. Byla si vědoma, že přeloučský
pacholek se mezi dobytkem pohyboval a „že by s nějakými čárami zacházeti jměl v nemalém
podezření zůstává“.523 Otázka čarodějnictví ve spojení se sníženými lidmi je oblíbeným
literárním motivem, v souvislosti s empirickým poznáním pramenů však na tyto případy
narážíme jen omezeně. V případě Náchoda se s tímto obviněním setkáváme pouze jako
s doprovodným jevem procesu Jiříka Šiftáře, v prostoru komorního panství pak jen
velmi zřídka.

Podezření

z provádění

„nekalých“

čarodějných

praktik

se

objevilo

v Pardubicích v 17. století pouze u pacholka Šebka, později na počátku 18. století byly
podobné pochybnosti vyřčeny též u Václava, syna Jiřího Zeligera. U těchto dvou mužů
nacházíme jeden shodný rys, a to obvinění z šíření dobytčí nákazy.524 Příčinou Zelingerova
čarování měla však být jiná záležitost. Václavův bratr Daniel v celé věci vypověděl: „Je
pravda, že můj bratr Václav ten žalm zpíval a při některými verši pana hejtmana jmenoval,
kterak se musí trápit, k tomu také že se bude postit.“525 I před domnělá obvinění snížených
lidí případy svou závažností nikdy nevygradovaly ke klasickému čarodějnickému procesu. 526
V souvislosti se spojením snížených lidí a čarodějnictví klade historická literatura
důraz na situace, při nichž snížení měli fungovat jako určití zprostředkovatelé „magických“
předmětů, povětšinou z prostoru šibenice. Mohlo se jednat o části oblečení, kousek dřeva,
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provazu apod., nebo přímo některou část z těla popraveného případně sebevraha.527 Kat měl
v podobných případech zastat práci, které by se počestný člověk jinak stranil a štítil. Není
tedy řeč přímo o provozování čarodějných praktik, ale spíše o zajištění předmětů určených
k těmto účelům. Podobná událost se v Pardubicích stala na počátku 17. století. Jak je vidno,
mistra popravního nebylo zapotřebí. Pacholek Jan s Martinem Strakou a několika dalšími byl
odsouzen v příčině provádění „rozličných kouzel a čar“ poté, co vyšlo najevo, že se tímto
jednáním snažil uškodit svému hospodáři. Jeden z obviněných vypověděl: „šli jsme k šibenici
hradecký od toho Martin Straka nebo jsme jemu na šibenici pomáhali, uťal ruku pravou
voprátky, košily sme z něho vzali, oni se rozdělili a ruku tu Martin Straka vzal a jí až posavad
má, tou rukou votírajíc klisny a košilí votírají žlaby[…].“528 Naprostý odpor a strach z
kontaktu s podobnými „nečistými“ předměty tedy očividně nebyl. Citovaný případ má
nicméně spíše upozornit, že tradiční společnosti je přisuzováno mnoho společenských tabu,
která ovšem nemusela být tabu pro všechny, respektive ne natolik, aby byla nepřekonatelná.
Téměř vždy nalézáme některého z raně novověkých aktérů, který tuto hranici překračuje.
Vrátíme-li se k pacholku Šebkovi, z důvodu určité stagnace zapříčiněné neřešitelností
případu bylo sáhnuto k osvědčené metodě, tedy k útrpnému výslechu. Pacholek rasa
v souvislosti se svou vinnou nic nevyznal, pouze vypověděl, „že ničím vinen nejni a to že
duší i smrtí svou zpečetiti chce“.529 Pardubičtí konšelé nakonec rozhodli o jeho nevině, neboť
„dostatečně trápen byl“ a žádné jasné důkazy jeho viny nalezeny nebyly. Šebek se dokonce
mohl vrátit k své bývalé živnosti v městě Přelouči, městská rada požadovala, aby buďto
„téhož rasa Šebka z práva města Pardubic k ní právu svému vyzdvihnouti neb pro jiného
mistra popravního“.530 V souvislosti s poznámkou o mistru popravním lze usuzovat, že i
pohodný Šebek mohl v případě potřeby zastoupit svého „zaměstnavatele“, pardubického kata
Václava Vyskočila, a vykonat popravu sám. Jan Šebek je mimoto jmenován též jako
„pacholek Václava Vyskočila pohodlného z města Pardubic, jenž ten čas u něho za čeledína
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v rasovni předotčeném městě Přelouče“. V návaznosti na další poznatky je patrné, že i u
snížených lidí byla běžnou praxí určitá forma čelední služby.531 Pacholek Šebek byl u
Václava Vyskočila po dobu, než nashromáždí dostatek zkušeností/financí, aby si mohl koupit
vlastní katovnu a stát se tak nezávislým mistrem popravním/pohodným. Existenci určité
profesní (a nejen té) hierarchie uvnitř společenství snížených lidí pozorujeme i na dalších
případech jak z náchodského, tak pardubického prostředí.
Šebkovo působení v Přelouči celou touto aférou skončilo, Václav Vyskočil ho již
zpátky na tento snížený grunt neobsadil a nakonec byl sám nucen o rok později přeloučskou
rasovnu prodat. Koupil ji od něj jistý Jan, syn Jana Pohodného z Chlumce nad Cidlinou,
společně s manželkou Kateřinou za 400 kop grošů míšeňských.532 Vzhledem k faktu, že se již
nejednalo rasa o podřízeného Václavu Vyskočilovi, byl touto smlouvou striktně vymezen
jeho pohodnický revír. V případě, kdy by jeden nebo druhý zasahoval na území vesnic
nespadající do jeho rajónu, měl zaplatit pokutu 100 kop grošů míšeňských.533 Region Jana
Pohodného sahal „až pod malý Vopočinek a Bezděkov, z druhé strany až pod Živanice a
Bukovku“.534 Na několik desítek let pak bylo území náležící přeloučské rasovně od
pardubického revíru tímto způsobem formálně odděleno, a to do chvíle, než ho
v osmdesátých letech 17. století znovu připojil Jiří Zelinger.
Václav Vyskočil krátce na to nahradil ztrátu přeloučské rasovny koupí jiného
sníženého gruntu, a sice rasovny v Chlumci nad Cidlinou, kterou později postoupil svým
potomkům.535 Vyskočilovo působení v Pardubicích bylo v ostatních ohledech naprosto
klidné, o čemž svědčí i skutečnost, že pardubickou rasovnu měl v držení až do své smrti
(druhá polovina 20. let 17. století). Jak již bylo zmíněno, činnost snížených lidí v daném
531
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období částečně reflektuje třetí smolná kniha. Přestože se jedná vpodstatě spíše o nepřímé
zprávy zpravidla se nevztahující konkrétnímu člověku, mají některé momenty důležitý
výpovědní charakter.
Vedle osoby pardubického pohodného/mistra popravního pracoval v Pardubicích
rovněž posel práva rychtářského neboli biřic. Ve srovnání s náchodským prostředím není
přinejmenším patrné, že by pardubický biřic nějak významněji zasahoval rasovi do jeho
kompetencí a připravoval ho tak o výdělek z kůží. Pardubický mistr popravní k tomu všemu
(jak tomu bylo také v Náchodě) nenesl odpovědnost za biřicovy prohřešky spojené s péčí o
šatlavní vězně, kterých, nutno podotknout, nebylo zrovna málo. Útěk z pardubické šatlavy
byla relativně frekventovaná záležitost, nad kterou se městská rada příliš nepozastavovala.
Žádný z poslů právních nebyl následně uvězněn, nebo dokonce pověřen hledáním uprchlých
zločinců, jako to bylo v případě náchodského Vávry Holíka. V tomto ohledu lze spatřovat ze
strany městské rady tolerantnější přístup k pochybení snížených lidí, podobné útěky byly
dávány za vinu spíše dotyčným delikventům. Roku 1602 se před městskými konšely
dobrovolně k útěku přiznal jistý Samuel Vlček. Popsal, že je tomu již víc jak tři léta, co byl
šatlavním hospodářem Jíra biřic a on seděl v pardubickém vězení. Z šatlavy utekl, když
pardubický biřic mluvil se svou ženou:„[…] biřicka se s ním radila, že tam dlouho byl a on
ušel před ní nahoru na komoru a ona běžela tam za ním, zapomněla tam klíče a tak sem já
sobě z vězení pomohl a pouta sem pustil do řeky a sám sem ušel.“536 Z některých výpovědí je
možné nabýt dojmu, že se jednalo o bezmála rutinní, nijak obtížnou záležitost. Martin Baňas
obviněný z krádeže klisny popsal roku 1611 svůj útěk z pardubické šatlavy krátce poté, co se
do ní opět dostal. „K tomu se znám, že jsem zde z vězení šatlavního vylezl v sobotu minulou
po stěně nahoru ze dvora a dostal jsem se na zeď, a potom jsem se ze zdi spustil dolů na valy
a potom jsem vyrazil prkno a na druhé valy se dostal.“537
Docela jiný případ se udál o několik let později roku 1623, když jistý podruh z Rovně,
jménem Blažej Mužíček, zabil při útěku společně s Jiříkem Javůrkem z Nové Vsi a dalšími
vězni posla právního s jeho ženou a (zřejmě) dítětem. První z vyslýchaných, Jiří Javůrek, o
celé události vypověděl: „posla právního ani jeho ženy jsem nezabil. On ležel v síni a oni se
puntovali, aby ho zabili, Blažek ji shodil mezi nás a my ji s tím malým svázali s voprátkou,
Macháček oprátku přines, na dvý sme ji přeřezali, měli sme mezi sebou nůž. Voni se na to
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smluvili, když do města na žebrotu chodili.538 Blažek s Machačkem posla zaškrtil, žebřík byl
tam pod krovy, dali sme jej na zeď. Blažek s Machačkem napřed lezl a my dva za ním.
Machaček nám zámky odmykal. Blažek mi biřičky podal a já ji s Macháčkem zaškrtil.“539
Všichni byli opakovaně podrobování útrpnému výslechu a nakonec odsouzeni k trestu smrti.
V případech útěků je nezbytné si povšimnout častokrát zmiňované postavy poslovy
ženy neboli biřičky, která aktivně pomáhala svému muži ve výkonu snížené živnosti. Úzké
spojení celé rodiny s touto prací nebylo dáno jen tím, že šatlavní hospodář se svou rodinou
obýval přední světnici a podkroví u šatlavy.540 Některé případy totiž svědčí o tom, že žena
sama mohla zastoupit nebo vykonávat práci biřice, pravděpodobně v období, kdy ovdověla a
dosud se neprovdala za jiného muže z řad snížených lidí. Roku 1601 byl v Přelouči veřejností
zaznamenán případ smilstva jisté Doroty Brandejské a Adama Jelínka. Jan Hon, rychtář
přeloučský se po ohlášení od Martina Kašíka odebral do domu zmíněné Doroty, kde jí i
s Adamem Jelínkem nachytal, takříkajíc „in flagranti“. Přeloučský rychtář chtěl oba dva
provinilé ihned odvést do šatlavy, ovšem Adam Jelínek zarputile odmítal se podvolit. Z toho
důvodu „obávavši se p. Jan Hon zavolal jest poslový své, aby je svázala a on Adam Jelínek
řekl, přísahám pánu Bohu nedám se vázati, a v tom ihned zavolal jest Václava pohodlnýho,
aby je svázal, on pak Adam nadevší že zbytí není prosil jest pro Boha p. Jana Hona, aby ho
vázati nedal, že jest řemeslník také jako i on.“541 Ačkoliv žena byla svou přirozeností v této
profesi fyzicky limitovaná, jak vyplývá i z daného případu, neznamenalo to, že nemohla tuto
funkci po určitý čas sama zastávat, případně zastoupit svého muže, v případě pohodných
alespoň vést grunt. U ovdovělých „rasovek“ se s tímto jevem setkáváme častěji. Anna,
manželka náchodského popravčího Václava Šolce vedla snížený grunt po několik let, než ho
oficiálně převzal syn Jan. Těžkou práci pravděpodobně zastávali její už prakticky dospělí
potomci, případně najatí pacholci. Podobně tomu tak zřejmě bylo i s Veronikou Křechovou,
kterou její manžel (pohodný Jan Křech) několikrát opustil, a až později, kvůli nemožnosti
snížené řemeslo zastávat, odešla k bratru do Jičína. S „poslovou práva rychtářského“ se
v podobném kontextu však setkáváme poprvé.
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pochyb o tom, že šlo o ženu. SOkA Pardubice, AM Přelouč, Kniha svědomí 1598-1603, fol. 13r.
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Z citovaného případu vyplývá ještě jedna podstatná informace. Argumentace Adama
Jelínka opírající se o přináležitost k poctivému řemeslu výstižně vyjadřuje obavy této osoby o
svou čest. Mohlo se jednat o skutečný strach z fyzického dotyku sníženého člověka,542 nebo
čistě z uvěznění, procesu, případného útrpného výslechu, tedy prvků, které mohly dobrou
pověst poctivého řemeslníka poškodit stejným způsobem. S největší pravděpodobností se
jednalo o působení všech těchto faktorů najednou, odpor Jelínka při svázání od biřicky
(rovněž snížené) spíše ukazuje na obavu z uvěznění, než přímo z fyzickýého kontaktu s
bezectným. Pohodnému, který byl pochopitelně fyzicky silnější, už Jelínek takovýmto
způsobem odporovat nemohl. Každopádně podobné detaily nás upozorňují na onu cechovní,
nebo jinak řemeslnickou, exkluzivitu vlastní cti, která byla spojena s kolektivní identitou
těchto jedinců. Způsob, jakým svou živnost zmínil Adam Jelínek a jiní, implikuje skutečnost,
jakoby samotný pojem „řemeslník“ byl zároveň synonymem poctivosti jako takové.

7.2.2. Snížená živnost a mocenský vliv České komory
Po Václavu Vyskočilovi převzal, díky sňatku s ovdovělou Juditou, pardubický
snížený grunt Jan Ledvina. Prvních několik let na něm ulpíval dluh za chlumeckou rasovnu
po jeho předchůdci, který Ledvina buďto nechtěl, nebo nebyl schopen splácet. 543 Podstatným
aspektem projevujícím se zejména za Ledvinova působení je mocenské působení úřadu
České komory v souvislosti se sníženou živností. V druhé polovině 50. let 17. století můžeme
sledovat narůstající tendence České komory plně uplatnit svůj vliv, a to i v otázce výnosů z
pohodnické živnosti. Spor s Českou komorou odkrývá jednu z klíčových odlišností
oproti náchodskému prostředí, respektive odlišnosti vztahu vrchnosti k snížené živnosti mezi
komorním a vrchnostenským panstvím. Náchodská vrchnost společně s městskou radou se o
výnosy místního rasa/kata zajímala jen ve velmi omezené míře, majitel sníženého gruntu sice
musel každoročně odvádět již zmíněnou částku do důchodu panství, ovšem jinak měl
relativně volné pole působnosti. V případě pardubických poměrů je ze strany komory patrná
intenzivní snaha o kontrolu obchodu s kůžemi z padlého dobytka. Jelikož se ukázalo, že Jan
542

Takto tento případ interpretoval Petr Vorel, nicméně ze zápisu tato informace explicitně nevyplývá. VOREL,
P., TETŘEV, J. a VINCENCIOVÁ, H., Dějiny města Přelouče, s. 160.
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Jindřich Francek reflektoval korespondenci mezi chlumeckou městskou radou a tou pardubickou. Chlumečtí
konšelé si několikrát na Jana Ledvinu stěžovali, s tím, že splátky „činiti obmeškává“. Celá dlužná částka činila
270 kop, které měl Ledvina podle smlouvy z roku 1641 splácet po patnácti kopách ročně. Zda byl dluh nakonec
splacen, není z důvodu nedostatku pramenů jasné. FRANCEK, J., Chlumecké hrdelní příběhy, s. 40.
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Ledvina neodvádí do vrchnostenského důchodu prakticky nic, navrhla Česká komora revizi
stávajícího uspořádání, a tím i nové rozdělení pohodnických revírů a z nich plynoucích
výnosů.
Jan Ledvina byl v daném okamžiku majitelem jak pardubické rasovny, tak rasovny
v Dašicích. Dašickou rasovnu spadající do pardubického panství nechal postavit roku 1613
jistý Jan Pohodlný po odkoupení kusu dašického obecního pozemku a nechal zde postavit
nový snížený grunt.544 Identifikace Jana Pohodlného s některou ze snížených osob zdržující
se na panství nemůže být dost dobře provedena, teoreticky se mohlo jednat již o mladého
Jana Ledvinu, nebo také o Jana, syna Jana Pohodlného z Chlumce nad Cidlinou, který si dva
roky předtím koupil přeloučskou rasovnu. Tu ještě následujícího roku prodal svému bratrovi
Václavovi Zmeškalovi.545 Vzhledem k časovému sledu vlastnických převodů jednotlivých
snížených gruntů se Jan Pohodlný pocházející z Chlumce nad Cidlinou jeví jako
nejpravděpodobnější osoba. Nicméně v zápise týkajícího se stavby dašické rasovny je tento
Jan nazýván jako „Jan, syn Jana Pohodlného z města Pardubic“546 Celá problematika kolem
totožnosti této osoby, dašické rasovny a označování snížených lidí na pardubickém panství
nás

totiž

upozorňuje

na

nesrovnalosti

v

personálním

zastoupení

pardubických

katů/pohodných.
Na tomto místě je důležité upozornit, že v rámci zápisů prodejů přeloučské rasovny se
od roku 1613 neobjevuje Václav Vyskočil na pozici pardubického pohodného v případě
pokuty plynoucí z (profesního) překročení hranic rasovského revíru. Pro léta 1611 a 1612
bylo nadále v platnosti, že pokud by nový majitel přeloučské rasovny a „Václav Vyskočil
pohodlný pardubský i budoucí pohodní jeden druhému přes ty vyměřené vesnice vskakoval“,
měl zaplatit již zmíněnou pokutu.547 O rok později se tohoto měl vyvarovat už nikoliv
Vyskočil, ale „Jan Pohodlný pardubský“.548 Je tedy otázkou, zda Václav Vyskočil byl
majitelem

pardubické

rasovny

kontinuálně,

nebo

byl

po

určitý

čas

místním

popravním/pohodným tento zmiňovaný Jan. Vyloučena není ani možnost, že pardubický Jan
544

Pozemek byl Janu Pohodlnému prodán za 30 kop grošů míšeňských, přičemž 15 kop měl Jan splatit ještě
téhož roku a zbytek roku následujícího, vyjma placení úroku, který byl 3 kopy a 30 grošů míšeňských a byl
placen dvakrát ročně při svatém Havlovi a svatém Jiří. Rasovnu pak mohl odevzdat své manželce a svým dětem,
nebo prodat jinému rasovi, ovšem pouze s vědomím dašického purkmistra a dašické rady. SOkA Pardubice, AM
Dašice, Kniha městská nová, kn. 134, inv. č. 134, fol. 30 – 31v.
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Ani Václav Zmeškal v Přelouči nevydržel a roku 1613 prodal rasovnu dál jistému Jiříkovi Součkovi, jeho
manželce Dorotě a dětem. SOkA Pardubice, AM Přelouč, Kniha trhová 1567-1722, fol. 279 – 279r.
546

SOkA Pardubice, AM Dašice, Kniha městská nová, fol. 29v.
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SOkA Pardubice, AM Přelouč, Kniha trhová 1567-1722, fol. 279v.

548

Tamtéž, fol. 279r.
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vykonával sníženou živnost místo Václava, aniž by byl majitelem sníženého gruntu, stejně
jako tomu bylo u pacholka Šebka v Přelouči. Z důvodu absence zápisů o převodech
pardubické katovny v daném období nelze k této problematice a přesnému pořadí
pardubických katů zjistit bližší informace (a to až do roku 1661, kdy začínají zápisy
v pardubické Knize snížených osob). Přesnější identifikaci osob navíc stěžuje pouze částečné
pojmenování „bezectných“ lidí bez uvedení vlastního příjmení. Mnohdy není jednoznačné,
zda „Pohodný“ je současně příjmením nebo pouze označením profese. Případ Václava,
bratra Jana Pohodného z Chlumce nad Cidlinou, navíc implikuje skutečnost, že příjmení
mohlo zcela chybět (označen jako „Pohodný“), později však písař upřesnil, že se jedná o
chlumeckého Václava Zmeškala. Nápomocné nejsou povětšinou ani údaje zaznamenané v
soudních aktech, v nichž jsou snížení lidé označování častokrát jen z hlediska povolání (tedy
„pohodný“, případně „mistr popravní“).
Vraťme se však k záležitosti mezi Janem Ledvinou a Českou komorou. Po vizitaci
pardubického panství roku 1656 tento úřad rozhodl o „rozdělení panství na tři rozdílné díly,
neb revíry“ a s tím spojené i určení přesných povinností jednotlivých zástupců těchto rajónů,
včetně peněžních výnosů odváděných komoře. Roční plat měl být vyplácen od třech různých
pohodných hejtmanu pardubického a smrkovského panství, panu Janu Hogenovi
ze Šworzpachu a na Černodubu. Příčina nového uspořádání byla vysvětlena takto: „Že
pohodlný pardubský všeckny kůže z koňských i hovězích dobytkův na témž JMti panství, jak
v JMti dvorcích, tak i lidem poddaným, padlých k užitku svému, až posavad obrací a za též
příležitost a užitek toliko mistra popravního, když by do města Pardubic, v nastalých
právních a exequatoriích potřebách povolán byl, vychování a za platu dává, daleji pak mimo
též zřídka se trefující, povinnosti do důchodův pardubských, žádného platu neodvozuje.“549
Nejenže Jan Ledvina do vrchnostenského důchodu nic neodváděl, ale obchod s kůžemi
z padlého dobytka byl natolik výnosný, že pardubický pohodný si mohl (v případě potřeby)
dovolit platit jiného mistra popravního, aniž by úkony spojené s hrdelním právem vykonával
sám. Důvodem takového chování byl zřejmě pokročilý věk Jana Ledviny, ovšem kvůli
značným nedostatkům ve vedení úmrtních zápisů v pardubických matrikách nelze jeho věk
přesněji určit. Z dosavadních poznatků nicméně vyplývá, že se mistři popravní častokrát
uchylovali k najmutí dalšího sníženého člověka, pacholka, na kterého převedli část svých
pracovních povinností. Náchodský popravní Jiřík Křech, který byl v sedmdesátých letech již
starším mužem, stejně jako Jan Ledvina, s největší pravděpodobností podobným způsobem
549

SOA Zámrsk, Vs Pardubice, Registra poddanských smluv 1597-1673, kn. 1513, inv. č. 4104, sign. F 153,
fol. 305v.
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zaměstnal mladšího Jiřího Zelikra, aby místo něj vykonával hrdelní záležitosti a vypomáhal
mu i s rasovskou živností. V případě vhodných potomků (z hlediska věku a schopností) mohl
dotyčný živnost a povinnosti mistra popravního převést na ně, to ovšem nebyl případ Jana
Ledviny, ani Jiříka Křecha.550 Jan Ledvina měl pouze jednoho syna, který se ovšem nestal
dědicem pardubické rasovny.551 Jediný údaj, který o něm máme, se týká jeho narození, je
tedy pravděpodobné, že zemřel ještě v dětském věku.
Pohodnické díly měly svou rozlohou částečně navazovat na již vzniklé rajóny –
přeloučský, dašický a pardubický.552 Přeloučský měl mít v držení stávající majitel přeloučské
rasovny Matouš Dašický,553 o dašický díl se následně přihlásil pohodný ze Skutče, Jan
Johannides. Pardubický díl měl náležet jako doposud Janu Ledvinovi, ustanovení ohledně
nového samostatného dašického dílu však představovalo značný zásah do kompetencí,
majetku a tím pádem i finančních příjmů pardubického rasa. Odebrání dašické rasovny bylo
zapříčiněno nejen Ledvinovou „neposlušností“, ale i špatným obhospodařováním tohoto
sníženého gruntu, v rámci nového rozdělení je dašický domek označován jako „spustlý“.554
Pardubický hejtman navíc o dva roky později nařídil, na podnět stížností dašické rady, aby se
Jan Ledvina dostavil před městský úřad do Dašic kvůli zruinovanému a zbořenému
pohodnického domku.555
První přeloučský díl v držení Matouše Dašického měl být do jisté míry rozšířen o
bohdanečskou rychtu a tím i vsi k ní přináležející, dále sem přináležela stávající rychta
týnecká, břežská, živanická, libišanská, ždánická a osická a dvůr Jeho Milosti císařské zvaný
Semínský a Žďánský.556 Přeloučský mistr popravní měl stanoveny tři základní povinnosti
550

Jiří Křech mladší převzal Dobruškou katovnu až v roce 1697, před ním měl vlastnit snížený grunt na pár let v
držení jistý Kristián. Syn Jiřího Křecha st. byl tedy pravděpodobně v době jeho úmrtí ještě dítětem. MATOUŠ,
V., Výsadní hrdelní právo města Dobrušky, s. 150.
Zápis o koupi koproforny roku 1697 mladším Jiříkem Křechem se nachází v dobrušské knize smolné. LÁNY, E.
P., Knihy Smolné založené Léta 1588, s. 150.
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SOA Zámrsk, Sbírka matrik východočeského kraje 1587-1949, Matrika (NOZ) 1633 – 1702, ukn. 6979, inv.
č. 6979, sign. 1490, fol. 4r.
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Více Přílohy práce – PP 3.
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Matouš Dašický koupil přeloučskou rasovnu roku 1637 od pohodného Fridricha Kučery za 450 kop grošů
míšeňských. Matouš se svou manželkou zaplatili 270 kop a zbylých 180 spláceli vdově Součkové
v následujících letech. Ve čtyřicátých letech měl spor s přeloučskou městskou radou kvůli odvádění roční
kontribuce, celá záležitost byla smířlivě uzavřena, ze zápisu však vyplývá, že Matouš Dašický zastával vedle
pohodnické živnosti i post posla právního. SOkA Pardubice, AM Přelouč, Kniha trhová 1567-1722, fol. 280281v.
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Tamtéž.
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SOkA Pardubice, AM Pardubice, Listiny, kt. 6, inv. č. 635.
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Přeloučská rychta obsáhla město Přelouč a vsi Lhota za Přeloučí, Škudly, Kozašice, Jankovice a Mokošín.
Bohdanečská rychta: město Bohdaneč, vsi Černá u Bohdanče, Rybitví Lhota a Blatník, Voleč, Pravy, Velké a
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týkající se jeho řemesla. Předně měl dodávat do vlčí obory „ludry“ neboli uhynulá zvířata,
dále v nutnosti výkonu popravy ji měl vykonat sám Matouš Dašický bez jakéhokoliv stálého
platu, ale z důchodu Jeho Milosti. „Kůže pak z dobytkův padlých, ze dvorů JMti zase do
sklepů hospodářského navracovati povinen bude.“557 Matouš Dašický byl zároveň jediným
z oněch tří jmenovaných osob, do jehož pravomocí spadlo i právo meče – činnosti hrdelního
soudnictví se tak na čas oficiálně přenesly z pardubického kata na kata přeloučského.
S největší pravděpodobností se však nejednalo o větší inovaci. Česká komora spolu
s hejtmanem panství tak s ohledem na předešlé informace pouze reflektovala již dříve
nastalou situaci. Lze se domnívat, že oním katem, kterého Jan Ledvina platil, aby ho
zastoupil ve výkonu exekucí, byl právě Matouš Dašický, který měl v držení přeloučskou
rasovu již po mnoho let.
Druhý díl náležící Janu Johannidesovi se sestával z rychet vysocké, bělečské,
dřítečské, býšťské, dašické, roveňské, ostřetínské, moravanské, sezemické, tuněchodské,
ředické a dvora Jeho Milosti císařské zvaného Tuněchodský.558 Jan Johannides měl podobně
jako Matouš Dašický poskytovat „vnadu a ludra“ do druhé vlčí obory, dodávat kůže
z padlého dobytka a do Jeho Milosti důchodu platit každoročně 25 zlatých.559
Třetí pardubický díl byl tvořen rychtami trnavskou, jesenčanskou, jezbořickou,
ostřešanskou, hradišťskou a dalšími pěti dvory Jeho Milosti císařské (hradišťský,
mateřovský, čijovický, jeníkovský, mikolovský).560 Jan Ledvina měl plat z kůží padlého
dobytka též navracovat do vrchnostenského důchodu stejně jako předcházející dva rasové,

Malé Kasalice. Týnecká rychta: Krakovany, Kojice, Minařice, Chrčice, Selmice, Uhlířská Lhota. Břežská
rychta: Břehy, Lomenice, Mělice, Sopreč a Žáravice, Semín, Vlčí Habřina. Živanická rychta: Živanice,
Přelovice, Neratov, Vyšehněvice, Bělá, Bukovka a Habřinka. Žďánická rychta: Žďánice, Dolany, Rohozovice,
Křičeň. Osicská rychta: Osice, Osičky, Polizy, Hubenice, Lhota pod Libčany, Roudnice. Libišanská rychta:
Libišany, Podůlšany, Opatovice, Pohřebačka. SOA Zámrsk, Vs Pardubice, Registra poddanských smluv 15971673, fol. 302-303v.
557

Tamtéž.
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Vysocká rychta: vsi Vysoká, Bukovina, Borek. Bělečská rychta: Běleč, Bělečko, Hoděšovice, Poběžovice,
Albrechtice a Štěpánovsko, Nová Ves na Království. Dřítečská rychta: Dříteč, Dražkov, Bohumileč, Újezd,
Rokytno. Býšťská rychta: Býšť, Vysoké Chvojno, Nízký Chvojenec. Dašická rychta: město Dašice, vsi
Komárov, Prachovice, Kostěnice, Úhřecká Lhota, Hostovice. Roveňská rychta: Roveň, Čeradice. Ostřetínská
rychta: Ostřetín, Veliny, Litětiny. Moravanská rychta: Moravany, Platenice, Turov, Slepotice. Sezemická
rychta: město Sezemice, vsi Choteč, Časy, Kladina, Velké Koloděje, Lukovna, Lány u Dašic, Zminný.
Tuněchodská rychta: Tunechody, Mnětice. Ředická rychta: Ředice. Tamtéž, fol. 303-304v.
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Tamtéž, fol. 303v.
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Třetí díl byl tvořen městem Pardubice a jmenovanými rychtami. Trnavská rychta: Trnová, Doubravice,
Ohrazenice, Rosice, Svítkov, Mateřov. Jesenčanská rychta: Jesenčany, Dražkovice, Třebosice, Popkovice,
Čijovice, Mikolovice. Jezbořská rychta: Jezbořice, Barchov, Bezděkov, Lány u Důlku, Srnojedy, Opočínek,
Jeníkovice. Ostřešínská rychta: Ostřešany, Nemošice, Droždice, Žižín, Černá za Bory, Pardubičky. Hradišťská
rychta: Hradiště, Brozany, Kunětice, Němčice, Pohránov, Hrádek, Srch, Stéblová, Hrobice. Tamtéž, 304-305v.
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žádné další povinnosti mu nepřináležely. Česká komora byla připravená i na možnost, že
„pokudžby pak dotčený pohodlný pardubický toho vjíti, a žádnému platu se podvoliti
nechtěl“, pak měly být vsi pardubického dílu připojeny k městu Sezemicím, kam by byl
dosazen „zvláštní“ pohodný ochotný odvádět roční plat a Janu Ledvinovi by bylo ponecháno
pouze město Pardubice.561
Poměry, nastavené listinou z roku 1656, nepřišly po delších peripetiích v platnost,
jelikož pardubický pohodný Jan Ledvina se snažil o udržení svého stávajícího revíru a
starých povinností. Celý spor se protáhl na dva roky, pardubický kat dlouho odolával tlaku
komory a jejím tendencím omezit pohodného zisky z obchodů s kůžemi. Nakonec roku 1658
požadavkům České komory ustoupil a zavázal se ročně platit 60 zlatých, stávající
pohodnické díly mu byly tímto ponechány.562 Diktát České komory v otázce obchodu
s kůžemi spatřujeme nejen na příkladu Jana Ledviny, ale prakticky v průběhu celého 17.
století. Ve srovnání s náchodskými poměry se Česká komora starala nejen o „tučný“
každoroční výnos, ale projevovala tendence zasahovat i do otázky, komu mají pohodní
komorního panství kůže prodávat. Forma kontroly a určité „regulace“ tak probíhala na více
frontách.

7.2.3. „Smrad a ošklivost“ s „hrdou vysokomyslností“
Pár let po skončení sporu s úřadem České komory, jehož výsledkem bylo zachování
stávajícího pardubického a dašického revíru, se Jan Ledvina a jeho manželka Judita, „jsouc,
již oba dva věkem sešlí“, rozhodli obě katovny prodat a Pardubice opustit.563 Roku 1661 tak
postoupili rasovny bratru Jana Ledviny Jiřímu, mistru popravnímu města Poličky. První zápis
v Knize snížených osob odhaluje „starší“ i stávající hodnotu pardubické a dašické rasovny.
Jan Ledvina odkoupil tyto snížené grunty za 2 000 kop grošů míšeňských, tedy za mnohem
561

Tamtéž, fol. 302v.

Jindřich Francek chybně uvádí, že alternativní návrh byl připojit všechny rychty a vsi panství, které by pak
spadaly pod zvláštního sezemického pohodného. Jedná se o mylnou interpretaci pramene. Takto rozsáhlé
panství by navíc nebylo možno zvládnout pouze s jedním rasem. FRANCEK, J., Zločin a trest v Pardubicích
16.-18. století, s. 53.
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Během korespondence pardubického hejtmana a České komory, si hejtman stihl na Ledvinu postěžovat, že
„skrze svou lehkomyslnou spouru a truclovitost všeho toho, tak jak by náleželo, vykonávati opomíjí a svého
předešlého způsobu a vůle vždy užívati usiluje“. Tamtéž.
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SOkA Pardubice, AM Pardubice, Kniha snížených osob 1625–1715 (1813), kn. 74, inv. 105, sign. Pozk250,
fol. 62r.
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vyšší částku než v jaké výši se pohybovala trhová cena náchodské koproforny (okolo 400 –
500 kop grošů míšeňských).564 Částka za samotnou přeloučskou rasovnu byla přitom s cenou
náchodské koproforny srovnatelná.565 Dašická rasovna patrně činila z této celkové summy
(s ohledem na stav sníženého gruntu) podstatně menší zlomek, přesto by se i v případě, že by
ceny obou gruntů byly vyrovnané, stále jednalo o relativně vysoké peněžní hodnoty. Do
trhové ceny pardubické katovny spolu s dašickou rasovnou se patrně promítlo několik
důležitých faktorů, za klíčové lze považovat zachovalost obou stavení a především velikost
vymezených rasovských revírů.
Jan Ledvina prodal nakonec oba grunty za summu podstatně menší – 1 350 kop grošů
míšeňských, údajně z důvodu „bratrské lásky“, ale také proto, že obě stavení „jsouce skrze
demolírování vojenské na veliké zpustlosti“.566 Místo závdavku dal Jiří Ledvina svému bratru
rasovnu v Heřmanově Městci, ke které po dobu jeho života připojil opět „z lásky bratrské“
několik vsí pardubického panství (Jankovice, Barchov, Jezbořice, Třebosice, Dlouhé Lány,
Krchleby a Srnojedy) k užívání kůží z padlého dobytka.567
Nový majitel na sebe současně převzal veškeré peněžní závazky a dluhy svého bratra
včetně platu do města Dašic a Chlumce nad Cidlinou, Jan Ledvina očividně ještě v 60. letech
17. století neměl splacenou dlužnou částku zděděnou po Václavu Vyskočilovi. Současně se
Jiří zavázal splatit v tomto roce Janovi 30 říšských tolarů. Pokud by po splacení Janových
dluhů zbývala ještě doplatit jakákoliv částka, měl nový majitel odevzdávat 50 říšských tolarů
ročně a to pod hrozbou šatlavního vězení.568
Charakter zápisů prodejů a převádění pardubické, přeloučské i dašické rasovny je do
jisté míry odlišný od zápisů obsažených v náchodské Knize trhové pro osoby snížené a
katovnu, jež se nad to explicitně vyjadřuje k mnoha aspektům „fungování“ sníženého člověka
uvnitř města a panství. Nenacházíme žádné vymezení konkrétních tax za příslušné úkony
spojené s hrdelním právem, údaje k splácení purkrechtu, ani definování profesního vztahu
mistra popravního kupříkladu vůči poslu právnímu apod. Pramenem s větší výpovědní
hodnotou se pardubická Kniha snížených osob stává až s nástupem nového majitele Jiřího
Zelingera a následně jeho potomků, kdy jsou zápisy svým obsahem rozmanitější a sestávají
564

Tamtéž, fol. 63v.
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Roku 1632 byla přeloučská rasovna prodávána za 450 kop míšeňských, trhová summa se v dalších letech
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nejen ze záznamů převodu majetku, ale i dalších záležitostí souvisejících se životem
snížených lidí.569
Mistr ostrého meče Jiří Ledvina patřil mezi ty snížené lidi, kteří během svého života
úspěšně hospodařili na svém sníženém gruntu a dál rozšiřovali rodinný majetek. Za svého
života měl celkem tři manželky (Mandalena,570 Kateřina, Alžběta). Není ovšem vyloučeno,
že byl tento mistr popravní postižen neplodností, neboť přinejmenším během doby, kdy žil
v Pardubicích, s žádnou ze svých žen nezplodil potomka. Přesto se na sklonku svého života
snažil do budoucna zajistit alespoň nevlastního syna Václava Holíka, pro nějž roku 1671
odkoupil přeloučskou rasovnu neboli „grunt snížený v předměstí na kopci ležící slove nad
Haltýři“.571 Jmenovaný grunt měl doposud v držení Matouš Dašický, jenž více než o patnáct
let dříve ustanovil za svého „nejpřednějšího dědice“ vnuka Jiřího Lejšnara, mistra
popravního Mladé Boleslavi, nakonec se však rozhodl po dlouhých 34 letech prodat rasovnu
pardubickému katovi. Cena trhová činila 433 zlatých a 43 krejcarů, Jiřík Ledvina složil téměř
celou částku, část peněz (117 zlatých) použil Matouš Dašický na zaplacení dluhu pražským
židům a dalších 266 zlatých převzal do svých rukou. V následujících třech letech splatil
Ledvina zbytek. Václav Holík „syn pastorní“ měl postupně svému nevlastnímu otci rasovnu
splácet, o dva roky později mu Jiřík Ledvina zbytek dluhu (okolo 200 zlatých) odpustil.572
Kontakty mezi sníženými lidmi pardubického panství a pražskými židy byly
iniciovány samotnou Českou komorou, která, jak už bylo naznačeno výše, diktovala místním
pohodným, komu mohou být kůže z padlého dobytka prodány. Tím zároveň tento obchod
regulovala dle svých potřeb, dohlížela na zisky místních rasů a měla informace i o tržních
cenách. Roku 1669 vydala komora instrukci týkající se prodeje kůží z padlého dobytka.
Pohodní komorního panství měli povoleno obchodovat s kůžemi výhradně s pražským židem
Benjaminem Uticzem.573 V následujících letech komora dál uplatňovala v této sféře plně svůj
vliv, stejně jako v předcházejících letech. Obchodní a finanční styk snížených lidí
s náchodskými židy byl rovněž frekventovaným jevem, přesto zde na rozdíl od komorního
panství existovala svobodnější možnost výběru. Až ke konci 17. století pozorujeme tendence
569

Zejména v průběhu 18. století a na počátku století devatenáctého nacházíme v knize snížené pravidelné
dlužní úpisy týkající se půjček snížených lidí zpravidla od pardubických židů. Peníze využívali kupříkladu ke
koupi pole, jako to roku 1810 udělal Jan Zelinger se svou manželkou Kateřinou. Ti si za tímto účelem půjčili
1 000 zlatých. Tamtéž, fol. 38r.
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některých židů si obchod s pohodnými zmonopolizovat prostřednictvím půjček, které
sníženým lidem poskytovali. Poprvé se tak stalo v případě půjčky náchodského pohodného
Jiříka Křecha roku 1671, později tento trend pokračoval u Anny Šolcové, vdovy po mistru
popravním Václavu Šolcovi, která si v roce 1710 půjčila od žida Daniela Antyla 150 zlatých.
Podobně jako u Křecha měla být každá třetí kůže splátkou daného dluhu, první dvě měl žid
Anně zaplatit dle stanovených podmínek.574 Lze se domnívat, že kontrakt mezi těmito dvěma
osobami byl záležitostí dlouhodobého charakteru, neboť za první rok odvedla vdova Šolcová
židu Antylovi pouze jednu hovězí kůži.575
V druhé polovině 17. století se na pardubickém komorním panství setkáváme
mnohem častěji se stížnostmi místních měšťanů (v některých případech řemeslníků) na
chování místních snížených lidí. Tento jev můžeme nejčastěji zaznamenat u mistra
popravního Jiřího Zelingera v průběhu jeho více jak třicetiletého působení jeho na komorním
panství. Stávající popravní Jiří Ledvina musel však také řešit podobné konfliktní situace.
Roku 1663 si na jeho osobu před městkou radou stěžoval pan Lukáš Veselský spolu s Janem
Čapkem a Václavem Čapkem. Stížnost byla vedena „skrze psy a nechání při chalupě jeho
dobytka padlého“.576 Jmenovaným vadil z dobytka „pocházející smrad a ošklivost“, proto
měl pardubický rychtář Jiřík Jelínek vyrozumět Ledvinu, aby odvážel padlý dobytek na jemu
vykázané místo, dál od lidských příbytků. Ohledně psů bylo Ledvinovi připomenuto, aby
„mnoho psův zlých chovati i na lidi obzvláštně pole děti malé i jich nevybíháti a
nevypouštěti“.577 Nehledě na zmíněné výtky, dotyčné provokoval ještě jeden rys související
s povahou pardubického kata – závěrem mu totiž měla být zapovězena jeho „hrdá
vysokomyslnost“, jíž si u jeho snížené osoby povšimli.578 Poznatky o hrdém, ve významu až
drzém, chování kata respektive rasa, lze považovat téměř za stálý atribut snížených lidí.
Výtky podobného charakteru pocházely nejčastěji právě ze strany cechovních řemeslníků a
jiných poctivých měšťanů, jež pobuřovalo „neadekvátní“ chování osoby snížené v kontrastu
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se svým nízkým sociálním statusem. S těmito reakcemi se setkáváme i v jiných situacích. Za
připomenutí rozhodně stojí případ Fridricha Kopřivy, na nějž si stěžovali náchodští radní
z důvodu odmítání katolického náboženství. Vzpomínána byla zejména „tvrdošíjnost“ těchto
osob.
Jestliže bychom otočili perspektivu z pohledu „kým člověk snížený byl“ na to, „kým
nebyl“, pak lze říci, že nepředstavoval poslušného poddaného a nekonfliktního jedince
společnosti. Navzdory svému nízkému sociálnímu statusu se jednalo o lidi mnohdy hrdé,
stojící si za svými zájmy, kteří nepřijímali veškerá nařízení a výtky shoras odevzdaně a
poklidným způsobem. Sníženost na cti neznamenala zároveň snížené povědomí o sobě
samém a o svých možnostech. Částečná infámie nebyla v žádném případě prvkem, který by
těmto lidem zabraňoval být v jejich vlastních záležitostech aktivně jednajícími jedinci.
Naopak, jak ukazují některé momenty z náchodského i pardubického prostředí, nejenže
snížení lidé představovali mnohdy jedince až vzpurné, ale častokrát i problémové a
překračující zákonnou hranici. Chování snížených lidí je nápadně v kontrastu s představou o
katu/rasu, jakožto osobě „nejnižší z nejnižších“ žijící za městem a přicházející do kontaktu
s ostatními měšťany jen pomálu, navíc v omezené podobě. Poznatky zahraničního studia
hovoří o cti snížených lidí, neboli vlastním kódu cti, který byl v určitých aspektech postaven
na jiných principech, než jak tomu bylo u cti kupříkladu cechovních řemeslníků.579
V souvislosti se sníženými lidmi o cti explicitně v pramenech hovořeno není,580 jejich život
se ale řídil stejnými pravidly, jako to bylo u počestných měšťanů. Ani kat či jeho žena na
sobě nenechával pošpinění zapříčiněné kupříkladu obviněním z krádeže, stejně tak byli
(povětšinou) tito lidé stejně dobrými katolíky, ctili zplození z manželského lože, řádný křest
aj. S ohledem na tuto problematiku se nutně muselo střetávat subjektivní hodnocení
snížených lidí s objektivním stanoviskem prostřednictvím širší veřejnosti. Ta určovala, kdy
dané chování bylo v normě a kdy už se jednalo o nepřípustnost případně „hrdou
vysokomyslnost“. Uvnitř skupiny snížených lidí přesto měřítka pro „čestné“ respektive
„nečestné“ jednání existovala. Bylo by chybné domnívat se, že bezectní byli jakýmisi
579
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bezprizorními jedinci, které okolní společnost i z hlediska úcty a respektu nereflektovala.581
V některých situacích zaznamenáváme projevy obvyklých mravních principů a především
právního jednání vůči sníženým lidem, stejně jako v případě poctivých měšťanů. Roku 1683
vynadal pardubický soused Tomáš Holub biřici Janu Volšanskýmu při upomínání ohledně
kontribuce. Zápis uvádí: „proto arrestýrován, za to jej v místě radním odprositi, a jemu ruky
podati musil“.582 Podání ruky nečisté osobě v prostoru pardubické radnice je pádným
argumentem pro výše zmíněná tvrzení.

7.2.4. „Snížená elita“
S vědomím, že se jedná o historiografický konstrukt, lze pojmem „snížená elita“ (ve
smyslu lepšího postavení „bezectných“ v komparaci s postavením ostatních osob této sociální
skupiny) nejlépe vystihuje pozici pardubického mistra popravního Jiřího Zelingera v místní
komunitě. Tento pojem, který vypadá téměř jako oxymóron, je myšlen dosti s nadsázkou,
nicméně poukazuje na rozdílné poměry a pestřejší škálu v postavení snížených lidí. Ti mohli
představovat jedince marginalizované a společností diskriminované, nebo též jedince se
schopností se v dané komunitě více prosadit. Faktorů ovlivňujících sociální status sníženého
člověka bylo hned několik, svou roli bezpochyby hrálo majetkové zázemí a schopnost
úspěšně hospodařit na sníženém gruntě. Velký vliv mělo rovněž navázání neformálních
vztahů uvnitř městské komunity. Společnost vstřícněji naladěná vůči sníženému člověku
(zvláště pak členi městské elity) napomáhala smírnému řešení v otázce jeho pracovních
pochybení a stížností ostatních měšťanů. Jiří Zelinger uspěl v obou těchto směrech, patřil
k jedněm z nejmajetnějších snížených lidí, kteří v Pardubicích působili, a zároveň během
svého života vytvářel rozsáhlou sociální síť kontaktů a to jak z řad městské elity, tak
ostatních měšťanů. Výhodnější postavení tohoto sníženého člověka však šlo ruku v ruce
s odporem některých konzervativnějších vrstev městské společnosti. Díky úspěšné životní
strategii Jiřího Zelingera nebyli on ani jeho rodina víraznějie ohroženi. Zelinger nebyl nucen
město opustit a to ani po takových „prohřešcích“, jakým byla špatně vykonaná exekuce.
Pardubický popravní byl nucen pouze zaplatit pokutu deset kop míšeňských, když „skrze
581
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Z., Kulturní obraz českých měst: život veřejný v XV. a XVI. věku, s. 876.
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jeho neopatrnost již tři deliquenti zle sťaty byli, vzláště Lída Malá, která poté nepodařilé
skrze jeho syna vedené ráně ještě hezkou chvíli mluvila“.583 Katovský synek tak patrně
procházel průpravou do budoucna, kdy měl převzít po otci nečisté řemeslo.
Historii rodu Zelingerů lze komplexněji sledovat až od poloviny 17. století,
z předchozího období sice jsou některé fragmentární doklady o existenci snížených osob
tohoto příjmení, ovšem konkrétnější příbuzenský vztah mezi těmito jedinci není přímo
doložen.584 Přesto se lze domnívat, že určitá forma pokrevního spříznění zde byla. Jen v
regionu pardubického a náchodského panství se příjmení Zelinger a jeho další obdoby
(Zelikr, Zeringer, Zeniger atd.) v souvislosti s počestnými jedinci v pramenech zejména
církevní provenience (matrikách) nijak nevykytuje. Jednalo se o relativně atypické příjmení
vlastní výhradně lidem sníženým. Jen v první polovině 17. století známe tři osoby tohoto
jména z různých lokalit (ne však sobě příliš vzdálených). Ve stejnou dobu jako otec Jiřího
Zelingera Václav, zvaný Novolyský, působil v Čechách na počátku století též pohodný Pavel
Matouš Zelinger žijící v Sobotce a dále Jan Zelinger z Kutné Hory, jenž později převzal
snížený grunt na Starém Městě pražském.585 Je pravděpodobné, že v příbuzenském vztahu
byl s poděbradským Václavem Zelingerem (Novolyským) i jistý pohodný Matouš Novolyský
vlastnící v letech 1632 – 1633 přeloučskou rasovnu. Snížený grunt v Přelouči zakoupil pro
svého syna Matouše, jeho manželku a děti pohodný Václav Zeman z města Poděbrad.586
Spojení Poděbrad a Přelouče, jakožto měst pardubického komorního panství, se tak objevuje
již několik desítek let před Jiřím Zelingerem. Nicméně jmenovaný Matouš se dlouho
v přeloučské rasovně nezdržel a následujícího roku, po nesplacení celého gruntu, prodal
rasovnu Fridrichu Kučerovi.587
Shoda příjmení pardubického Jiřího Zelingera a náchodského popravního Jiřího
Zelikra (i tato podoba jména se v Pardubicích objevuje) vyvolává otázku, zda se jednalo o
stejného muže, či nikoliv. Náchodská i pardubická dokumentace je v tomto ohledu bohužel
nedostatečná a přímý doklad identifikace chybí. Přesto se skutečnost, že se jednalo o jednoho
a téhož člověk, nejeví jako nepravděpodobná. Argumentů podporujících shodnou totožnost je
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„Václav Zeman z města Poděbrad pohodný koupil Matoušovi synu svmu manželce, a dítkám jeho chalupu na
kopci od Doroty Součkové v těch mezích a právích jakéž od starodávna táž chalupa užívána byla za summu 450
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hned několik. V prvé řadě můžeme pozorovat nápadnou časovou souslednost v pohybu
tohoto jedince v rámci východočeského regionu. Náchodský Jiří pobýval v Náchodě
v sedmdesátých letech 17. století počínaje rokem 1675, konče rokem 1679. Po tomto roce
z matričních zápisů nadobro mizí. Následujícího roku však otec Václav Zelinger podepsal
svatební smlouvu místo svého syna Jiřího s pozůstalou Alžbětou Ledvinovou. Rokem 1680
se tak tento člověk stal vlastníkem pardubické katovny.588 Nelze vyloučit, že téhož roku ještě
pobýval Jiří Zelikr v Náchodě, než se definitivně usadil v Pardubicích, což by vysvětlovalo
jeho absenci při prodeji pardubické katovny.589
S ohledem na životní data Jiřího Zelingera, dle starší (Zdeněk Bičík) 590 i současné
historiografie,591 se měl tento pohodný narodit v Poděbradech kolem roku 1651,592 při koupi
pardubické katovny by mu tedy bylo necelých třicet let. Ovšem po důkladném prostudování
poděbradských matrik zjišťujeme, že se Jiří Zelinger narodil až o několik let později, roku
1656, konkrétně 11. listopadu.593 V souvislosti s jeho věkem je možné, že Jiří Zelinger
nemusel zůstávat na rodném gruntě v Poděbradech, pokud by ho nečekalo brzké převzetí
poděbradské katovny po otci. Z dosavadních poznatků víme, že Jiří Zelinger neměl být
přímým dědicem sníženého gruntu po svém otci, neboť měl i další bratry. Historická
literatura hovoří o nejmladším Ondřejovi a o několik let mladším Danielovi.594
V poděbradské matrice zaznamenáváme ještě staršího Václava, narozeného roku 1653.595
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SOkA Pardubice, AM Pardubice, Kniha snížených osob 1625-1725 (1813), fol. 1r.
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kraj 1573 - 1949 (1979), Matrika Poděbrady (NOZ) 1647-1679. sign. 15, fol. 37v. [cit. 2015-15-6], Dostupný
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Původně měl převzít katovskou živnost po Václavovi Zelingerovi tradičně nejmladší syn
Ondřej, kvůli nemoci a špatnému zdravotnímu stavu se tomu tak nakonec nestalo. Rasovnu
v Poděbradech získal Jiřího o dva roky mladší bratr Daniel, který rovněž vznesl a následně
uhájil svůj dědický nárok.596 Otec Václav se postaral o Jiřího tak, jak to bylo u snížených lidí
zvyklostí. Jakmile se naskytla příležitost, zajistil koupi jiného sníženého gruntu. Náchodská
etapa v tak mladistvém věku (19-25 let) mohla pro Jiřího Zelingera znamenat to, co se
v praxi katů a rasů ukazuje jako obvyklý životní postup, tedy dočasnou někdy i několikaletou
službu v podřízenosti jiného mistra popravního. Stávající náchodský majitel Jiřík Křech byl
nucen zaměstnat mladou sílu v podobě jiného pohodného, Jiřího Zelikra, neboť sám
k náchodské koproforně paralelně vlastnil i katovnu v Dobrušce. Stejně jako Václav Vyskočil
a další, nemohl dobrušský kat fyzicky zvládnout hospodařit současně na dvou snížených
gruntech a navíc zastat všechny příslušné povinnosti.597 S tímto postupem, ať už z důvodu
hospodaření na další rasovně, nebo kvůli pokročilému věku, se tak setkáváme téměř
pravidelně. Odchod na jiný snížený grunt mohl pro mladého Zelingera znamenat i finanční
přínos a určitý druh osamostatnění ve srovnání se situací v Poděbradech, kde obýval místní
katovnu společně se svými rodiči, bratry a několika sestrami. Šance na větší „seberealizaci“
byla v Poděbradech mizivá.598
Silným argumentem hovořícím proti ztotožnění těchto dvou osob je paradoxně
Zelingerova náchodská manželka Magdalena a jejich čtyři děti. Z důvodu absence
náchodských matričních zápisů týkajících se úmrtí nelze zjistit, zda Magdalena a některé děti
zemřely či nikoliv. S Alžbětou Ledvinovou, která pár let po svatbě zemřela, neměl Jiří
Zelinger žádné potomky. Za to se svou druhou ženou Rozinou měl podle pardubických
matrik mistr popravní celkem devět dětí. Je nutné zdůraznit „podle pardubických matrik“,
neboť reálně měli manželé Zelingerovi dětí deset. První nejstarší syn Václav v pramenech
církevní provenience chybí.599 Absence jednoho matričního zápisů není řádným důkazem
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I když je tak brzký sňatkový věk v 17. století nepříliš běžným jevem, lze se setkat i s mladšími jedinci, kteří
započali sexuální život a někdy i uzavřeli manželství. Více Jaroslav Čechura v kapitole Chlapci, mladíci, muži,
kmeti. ČECHURA, J., Sex v době temna, s. 497-536.
Josef Grulich pro oblast jižních Čech zjistil, že se sňatkový věk pohyboval zpravidla mezi 25-29 roky života.
Výskyt sňatků mezi roky 15-19 let je spíše ojedinělý, nicméně autor předpokládá, že manželství v tomto věku se
spíše uzavíralo v agrárním prostředí, než městském. GRULICH, J., Populační vývoj a životní cyklus
venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, s. 246-247.
599

Je však hojně jmenován v knize snížených osob jakožto „syn nejstarší“. Později dočasně převzal po svém
otci katovnu v Pardubicích. SOkA Pardubice, AM Pardubice, Kniha snížených osob 1625-1725 (1813),fol. 1r.
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hovořícím o shodné identitě, musíme brát v potaz, že pardubický farář mohl pouze
opomenout křest syna Václava zapsat (záznamy o křtech patří ovšem v pardubických
matrikách k těm nejpodrobnějším). Mohlo se však také jednat o nejmladšího syna stejného
jména zplozeného ještě v prvním manželství s Magdalenou.
Jako ne zcela relevantní, přesto v případě snížených lidí nikoliv zanedbatelná, se jeví i
další informace. V případě náchodského i pardubického prostředí (společně s poznatky
výzkumu z okolních lokalit) nepozorujeme téměř u žádného sníženého člověka podobný
počet potomků, jaký měl Jiřího Zelinger či jeho otec Václav. Mnoho katů a pohodných
žijících v 17. století se dostávalo do problematické situace ve chvíli, kdy chtěli předat grunt
v rodové linii. S ohledem na počty dětí u dalších Jiřího potomků žijících v 18. století lze říci,
že se jednalo o určitý rodový rys.600 Tato informace nemá být vnímána jako argument
prokazující konkrétní skutečnost v otázce totožnosti, pouze vede k úvaze a zamyšlení nad
faktem, že Jiří Zelikr měl v Náchodě během pěti let čtyři děti a v Pardubicích během dalších
osmnácti let okolo deseti potomků. Posledního syna Josefa Ignácia porodila manželka Rozina
v roce 1705, když bylo Jiřímu Zelingerovi 49 let. Další úvahy nad otázkou totožnosti Jiřího
Zelingera by byly spíše pouhými spekulacemi bez pramenných podkladů. Celou otázku by
možná pomohla vyřešit hlubší analýza pramenů archivu města Poděbrady, což však není
cílem této práce. K uzavření této problematiky je přesto ještě nutné podotknout, že ať už Jiří
Zelikr byl Jiřím Zelingerem či nikoliv, v daném období ani později o druhé snížené osobě
tohoto jména, navíc ve východočeském regionu, nemáme žádné informace.
Na příkladu života pardubického Jiřího Zelingera, můžeme pozorovat dvě téměř
diametrálně odlišná hlediska týkající se působení na komorním panství. První z nich je jeho
nepřehlédnutelný talent v hospodaření na sníženém gruntě, díky němuž mohl tento popravčí
rozšířit rasovský revír o další pozemkovou doménu. Sňatkem s Alžbětou Ledvinovou získal
společně s pardubickou rasovnou i domek v Dašicích.601 Ledvinová si stejně jako náchodská
rasovka Veronika Křechová vymínila jistý finanční obnos, s nímž mohla svobodně nakládat,
v tomto případě se jednalo o 200 kop míšeňských.602 Naproti tomu Václav Novolyský dal
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hotově k živnosti a do nového manželství na místo svého syna sto kop míšeňských. Velká
angažovanost otce Jiřího Zelingera evokuje myšlenku (s ohledem na dojednání sňatku
prostřednictvím jeho osoby), že se Jiří s Alžbětou dříve ani nesetkali, nebo se znali jen velmi
zběžně. Starší literatura zastávala názor, že Václav zde figuroval v roli zástupce z důvodu
nezletilosti svého syna, což je ovšem vzhledem k době Jiřího narození naprosto mylná
interpretace.603
Jiřímu se několik let po jeho usazení v Pardubicích podařilo odkoupit snížený grunt
v Přelouči od nevlastního syna zesnulého Jiřího Ledviny, Václava Holíka.604 Tím opět spojil
všechny tři části v jeden pohodnický revír a později do místních rasoven dosadil své syny,
přeloučská, dašická i pardubická rasovna zůstaly i po další léta v držení členů jednoho rodu.
Koupí přeloučského gruntu (cena trhová byla stanovena na 500 kop míšeňských) zároveň
Jiřímu Holíkovi slíbil, že splatí jeho dluhy vůči pražské židovce Alyně Šmelkusce „podle
schuldtbrieffu s ní na khauff učiněného“.605 O jaký „khauff“ neboli obchod se jednalo,
vyplývá už z dříve řečených informací. Židovka Šmelkusová a její rodina měla „handl
s kůžemi z padlého dobytka“ pronajatý od České komory i na další léta. Jedině této židovské
obchodnici, případně poděbradskému židu Heršlovi, mohl podle restrikcí komory Jiří
Zelinger kůže prodávat. Stížnosti České komory na pohodné komorního panství však ukazují,
že se místní snížení lidé snažili tato opatření obcházet a prodávat je i jiným obchodníkům.606
Výši majetku pardubického kata, který během svého života nashromáždil, nejlépe
vystihují inventář sepsaný po Jiřího smrti roku 1716 a následný kšaft jeho manželky Roziny,
oba dochované v Knize snížených osob. Po Jiřím Zelingerovi zůstalo celkem 11
„nápadníků“, kteří po něm měli dědit – manželka Rozina, dále děti Václav, Jan, Jiří,
Lidmila, Daniel, Mařena, František, Anna, Dorota a Josef. Odkaz Jiřího Zelingera je
přinejmenším působivý výčtem majetku, jen pardubický grunt byl oceněn na 1300 zlatých,
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přeloučský na 866 a dašický zrovna tak.607 Inventář čítá několik kategorií nemovitého
majetku přináležejícího k sníženému gruntu, který měl být rozdělen mezi manželku a
jmenované potomky. Seznam začíná výčtem těch nejcennějších předmětů, tedy skupinou Od
zlata, dále Stříbra, Od Mosazi, Mědi pokračuje přes soupis zbraní,608 nádobí, peřiny, kůže,
obrazy,609 knihy610 až k nábytku. Z nástrojů útrpných vlastnil Jiří Zelinger pouze španělskou
botu, palečnici a popravní hák.611 Opomenuta nebyla ani hospodářská zvířata, pardubický kat
se svou rodinou měli čtyřletou „hřebici“ neboli chovnou klisnu, dále dvouletého koně,
starého tažního valacha, další dvě klisny, roční hříbata, jednu krávu a několik prasat. 612 Až
kšaft manželky Roziny učinil pořádek v otázce, komu z početné rodiny má co připadnout.
Katova žena, sama vlastnící na pardubickém gruntě 254 zlatých, odkázala jako správná
katolička k záduší kostela sv. Bartoloměje a klášteru po 50 zlatých na sloužení mší svatých za
její osobu a dalších 100 zlatých „na věčný Capital“.613 Dalších 90 zlatých dala na svůj
„funus, světlo a almužnu“.614
Finanční zázemí rodiny Zelingerovy pak definitivně potvrzuje soupis Jiřího dlužníků.
S podobným aspektem se u předchozích snížených lidí, ať už je řeč o Náchodě či
Pardubicích, nikdy nesetkáváme, a to ani u případů, kdy mistry popravní nelze řadit mezi
městskou chudinu. Soupis nazvaný „Dluhův dle obligací“ sestává z deseti položek. Je v něm
uvedno jméno, komu bylo půjčeno, případně za jakým účelem, a přesná summa. Některé
dluhy vznikly formou zástavy, jako kupříkladu „Jiřímu Zavorskýmu od nebožtíka Jiřího
Zeringera bez interesem zástavou půjčených 100 zl.“, stejně jako Václavovi Pátkovi sousedu
pardubickému.615 Podstatou seznamu dlužníků není jen majetkové zázemí rodiny Zelingerů,
ale též význam ryze sociální. Nepřítomnost snížených lidí v soupise dlužníků poukazuje na
kontakty mistra popravního s jedinci z různých společenských vrstev na pardubickém
panství i mimo něj. Patřil sem kupříkladu jistý Josef Herberger z Chrudimi, pardubický
607

SOkA Pardubice, AM Pardubice, Kniha snížených osob 1625-1725 (1813), fol. 1r.
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Jiří Zelinger měl několik starých zbraní i klasických zbraní, patřily sem „štuci starodávní; flinty, 1. dlouhá,
druhá kratší; pistol 4 páry; meče; šavle stará; kordy starý.“ Tamtéž, fol. 2r.
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Z obrazů vlastnili Zelingerovi dva, a sice „na plátně malovaný Panna Marie s Jezulátkem, za sklem“ a „sv.
Václava a Jana Nepomuckého“. Tamtéž, fol. 3v.
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Jiří Zelinger vlastnil jednu velkou Bibli, dále Postylu a staročeskou literární památku Život Krista Pána, jejíž
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mlynář Václav Čermák, dále přeloučský žid Jakub Frýdlantský, pozůstalí po Janu Volfovi („s
vůlí pana Václava Fidlera sirotčího městského za louku půjčených 50 zl.“), jistý Mikuláš
Hubatka, nebo také radní z městečka Dašic Václav Pelikán.616 Jestliže se pozastavíme nad
životní strategií Jiřího Zelingera, zjišťujeme, že ačkoliv člověk snížený byl pro všechny
jedincem už tak jako tak potřebným, tento popravní svou hodnotu ještě o něco navýšil. Tato
skutečnost mu pak sama o sobě napomáhala v budování společenských kontaktů uvnitř města
a panství. Praktická potřeba tohoto člověka v mnoha směrech narušovala sociální bariéry
v místní společnosti, neboť na příkladu soupisu dlužníku nejlépe vidíme, že „selský rozum“
převážil nad společenskými předsudky a konvencemi. Podobná vazba pravděpodobně patřila
mezi ty, jež byly „povoleny“ nebo se nad nimi alespoň přivíraly oči. Nezaznamenáváme totiž
žádné výtky vůči podobným kontaktům se sníženým člověkem. O to více je důležité
neopomíjet fakt, od koho plynula restriktivní opatření vůči „bezectným“ a jakou úlohu v daný
moment plnila.
Ve srovnání se Zelingerovou finanční bilancí na sklonku života se jeví jako
přinejmenším kontroverzní skutečnost, že Jiří Zelinger byl současně katem, kterému byla ze
strany měšťanů a městské rady věnována intenzivní pozornost v souvislosti s problematikou
„bezectnosti“ jeho a jeho rodiny. Městská rada mu neopomenula několikrát připomenout, jak
se má chovat snížený člověk, a pomyslně i fakticky ukázala, kde je jeho místo. Roku 1699
městskému rychtáři vzkazuje: „Aby Jiřímu Zelingerovi mistru popravnímu zdejšímu naříditi
nemeškal, aby pro rozeznání osoby jeho od poctivých lidí, kord široký vždy po městě chodíc
nosil, za druhé – lidi poctivý se vší uctivostí předcházeli, za třetí – manželku svou aby mezi
poctivýma lidma v kostelních lavicích neseděla, z čtvrté – pacholci také do tovaryšstva mezi
poctivé lidi v hospodách a jinde se nemíchali.“617 Zjevný distanc vůči Zelingerovi a jeho
rodině se objevuje hned v několika dalších situacích.618 Po smrti manželky Roziny pardubičtí
konšelé, stejně jako v předcházejících záležitostech snížených lidí, připomínají městskému
rychtáři, aby problémy těchto jedinců řešil on sám, neboť „snížené osobě v místě radním státi
nesluší“.619 Ve srovnání s náchodským prostředím se předešlé východočeské město jeví
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SOkA Pardubice, Sbírka rukopisů, Protokoly řízení radních města Pardubic 1665-1776, díl IV., fol. 36v.
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Na Jiřího Zelingera si stěžoval rovněž městský rychtář Samuel Pátek kvůli procházení Zelingerovy čeládky
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Protokoly řízení radních města Pardubic 1665-1776, fol. 39v.
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v tomto ohledu jako uvolněnější. Snížení lidé města Náchoda bez omezení stávají před
městskou radou a osobně hovoří „vlastními ústy“ v průběhu celého 17. století.620
Odmítavý postoj se promítal i do nesouvisejících situací. Když městská rada
souhlasila s návrhem zesnulé Roziny, aby se novým mistrem popravním stal syn Václav
dokud nejmladší Josef nenabude plnoletosti a nebude tak moct sám převzít snížený grunt,
neopomněla připomenout, „dcerám aby pak to šperkovné čepcův všemi zapověděli“.621
Okázalé svršky snížené rodiny musely konzervativní počestné měšťany očividně rozčilovat.
Provokativní bylo i jiné Rozinino chování, která své soukromé spory řešila dosti
svérázným způsobem. 23. května roku 1687 stanul Jan Čapek před pardubickými konšely
„stěžujícího sobě na manželku Jiříka Zenigera a mistra popravního kterážto jest manželkou
jeho Čapkovou nenáležitě poprala a kurev starých nadala“.622 Ponecháme-li stranou určitou
zpupnost a nepřizpůsobivost jmenovaných jedinců, je nezbytné položit si otázku, proč bylo
během života Jiřího Zelingera nutné neustále ohraničovat prostor jeho a jeho rodiny. S
podobnými výtkami se kupříkladu vůči stávajícímu pardubickému poslu právnímu v daném
období nesetkáváme. S ohledem na poznatky Jutty Nowosadtko, která poukázala na
skutečnost, že „bezectnost“, ve smyslu určitého sociálního systému, se projevovala s větší
razancí především v momentě, kdy se z ní dotyční chtěli vymanit a usilovali o sociální
vzestup, se zdá, že příčinou intenzivnější a veskrze negativní pozornosti (zvláště „shora“)
bylo právě Jiřího vyšší sociální postavení. Není tím myšleno, že by pardubický kat usiloval o
to stát se jedním z počestných pardubických sousedů (což by byla v tomto období věc
naprosto iracionální). Přesto je jeho „kvalitativně“ lepší pozice uvnitř místní společnosti
naprosto zřejmá. Chování jeho, jeho ženy a zbylých členů rodiny společně s oblékáním,
majetkem a dalšími faktory bylo v silném kontrastu s představou o tom, jaký měl snížený
člověk být a jak se měl podle specifických norem chovat. Ve chvíli, kdy se měšťané stávali
svědky určité sociální mobility člověka na cti sníženého, případně s ní spojené konfliktní až
krizové situace, bylo zapotřebí připomenout principy starého pořádku a přenést tato pravidla
„na papír“. Jinými slovy, důrazně sníženého jedince upozornit, kým je a jak se má chovat,
aby zbytečně nepobuřoval veřejnost.
Tuto skutečnost potvrzuje kontext jednotlivých sledovaných situací, neboť podobná
radikální usměrňování ze strany městské rady nebyla zdaleka tak frekventovanou záležitostí.
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Můžeme si však povšimnout, že byla zpravidla úzce spjatá s konfliktním momentem, krizí
nebo atypickými poměry osoby snížené (trávení dobytka, odmítání katolictví, spor s českou
komorou, neuklízení mršin, přílišná movitost apod.).623 Skutečnost, že se s podobným
odporem a konzervatismem setkáváme i v druhé polovině 18. století má své opodstatnění.
Zejména v tomto období se staré poměry doslova „otřásaly v základech“ a pomalu byly
nuceny ustupovat novému uspořádání směrem k občanské společnosti. V některých
regionech bylo potřeba opět zrekapitulovat, jakými nepsanými pravidly se společnost dosud
řídila a kam jedinci marginálních skupin patří.624
I přes uvedené informace nelze z podobných restriktivních opatření rekonstruovat
„normalitu“ snížených lidí. Poznatky z přecházejících kapitol ukazují, že interakce
s počestnými jedinci byla každodenní normalitou a i přes mnohé krizové momenty spojené se
sníženými lidmi se s podobným usměrňováním setkat vůbec nemusíme. Velkou roli zde hrál
kontext a samotná individualita nejen stávajícího mistra popravního, ale i jednotlivých skupin
společnosti. Z první několikabodové výtky (z roku 1699) vyplývá, že rizikovou skupinou
byly v tomto ohledu opět cechovní řemeslníci a tovaryši.

623

Se stejným aspektem „krizových situací“ se setkáváme i u snížených lidí v první polovině 18. století. De
facto se všichni synové Jiřího Zelingera do těchto situací postupem času dostali. Daniel Zelinger, který měl roku
1721 fyzický konflikt s jedním z právních poslů z Litomyšle, byl následně potrestán. Pardubický hejtman hned
na úvod jednoho ze zápisů rozhodl, aby „svévolnost a tvrdošíjnost snížených lidí podle zasloužilosti vytrestána i
skrocena byla“. SOkA Pardubice, AM Dašice, Listiny, kt. 22, inv. č. 651, nefol.
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Proměnu společenského vnímání snad nejlépe vystihuje příběh chebského popravšího Karla Hussy, který
ještě na konci 18. století, kdy se narodil, byl svým okolím silně diskriminován. Zejména na piaristickém
gymnáziu, kam ho otec poslal. Ke konci života se však stal společensky uznávaným a počestným měšťanem.
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7.3. Nečistá profese
Ve srovnání s předcházejícím městem analýza pardubických městských počtů přináší
jen minimum informací jak o praktické tak o finanční rovině nečisté živnosti místních
snížených lidí. Rámec zápisů je prakticky totožný s Náchodem, výdaje za výkon poprav a
dalších činností mistra popravního prakticky postrádáme. Ani v Pardubicích nedostával kat
pravidelný měsíční nebo roční plat, jeho živobytí bylo přímo závislé na obchodu s kůžemi a
případně dalších příležitostných úkonech, mezi něž patřily i popravy. Ty ovšem nebyly
hlavním příjmem. Za život Jiřího Zelingera je zaznamenáno pouze sedm provedených
exekucí, což je během více jak třicetileté etapy velice málo.625 Financování exekucí bylo
zajišťováno mimoto podobně jako v předešlém městě z důchodu panství.626
Hlubšímu náhledu na danou problematiku brání i značná torzovitost pramenů,
městské účty máme zachované pouze pro několik let z celého 17. století. Mistr popravní se
v nich doslova „mihne“ pouze jednou, když mu byl roku 1660 „od vyčištění města mistru
popravnímu od lapání psů dle předepsaného způsobu“ dán 1 zlatý a 33 krejcarů. Dalších 14
krejcarů bylo ve stejném roce zaplaceno i poslu právnímu „od provolání aby se škody jak na
lukách obecních sousedských, též v zahradách škody nedělaly“.627 Pro druhou polovinu 16.
století jsou prameny o něco málo sdílnější. Známky částečného distancování se od mezd
snížených lidí jsou však patrné i v tomto období. Roku 1561 tak „rasovi toho roku není nic
dáno ani naloženo, neb jest smlouva učiněna, že má sám ras ty opravy na svůj náklad
držeti“.628
Plat posla právního byl, na rozdíl od výdělků pardubického kata, do jisté míry závislý
na městském rychtáři. Roku 1690 vydala městská rada dekret směrem ke stávajícímu rychtáři
Lukášovi Novoveselskýmu v záležitosti týkající se jeho posla právního Daniela Packera.
Purkmistr Jiří Jelínek a ostatní konšelé si byli vědomi neutěšené situace ve finančních
prostředích vynakládaných na tuto funkci: „Předně co se pak platu a vychování dotčeného
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SOkA Pardubice, AM Pardubice, Počet města obecní 1660 (Makulář), kt. 9, inv. č. 40, sign. 8, fol. 119v.
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173

posla právního dotýče, jsouce při obci zdejší velmi špatné prostředky.“ 629 Biřicův plat měl
s největší pravděpodobností i v předchozím období stálý charakter, ovšem od tohoto roku
dostával biřic ročně 4 kopy grošů míšeňských, k tomu pak za čtvrt roku další 1 kopu
z obecního důchodu a každoročně ze dvora obecního 2 štrychy žita a jeden štrych ječmene. 630
Městská rada současně vytkla rychtáři jeho chování vůči tomuto sníženému člověku, zejména
když „rychtář ze svých kolikráté dosti dobrých Accindentii témuž poslu právnímu jistou
pomocí přispěti a k němu takovou přísnost a bitím, též neobyčejným plundrováním, když se
časem p. rychtář podrouší.“631 Purkmistr mu nadto připomněl, že sám rychtář Daniela posla
právního dříve vychválil a má „jej od své osoby dobrým slovem při té snížené službě
zdržeti“.632 Úzké spojení a podřízenost posla právního vůči městskému rychtáři
v Pardubicích se projevovala i v jiných momentech každodennosti těchto jedinců. Jakmile
byl kárán a napomínán městský rychtář, ať už ze strany pardubického hejtmana nebo městské
rady, úzce se to dotýkalo i posla právního. Roku 1678 tak byl kupříkladu městský rychtář
Pavel Stoček konšely napomenut, neboť doposud nezadržel jistého „neřáda“ prodávajícího
ve městě protiprávně omastek.633 Napříště tak bylo rychtáři uloženo, „aby na to skrze svého
posla právního lepší pozor nežli prve“.634
O pracovních povinnostech snížených lidí se tedy dozvídáme více informací z jiných
pramenů než z městských počtů. Pamětní kniha města Přelouče (zavedená k roku 1615)
dokládá, že v případě potřeby pardubické komorní panství rovněž půjčovalo svého kata i do
relativně vzdálenějších lokalit. Důvodem nemusela být nutně poprava, ale pouze vymrskání
metlami jisté cizoložnice v městě Nymburce, jak vysvětluje písařem přepsané „psaní o
mistra popravního“.635 Během podobných cest za účelem zapůjčení mistra popravního
musela být zajištěna absolutní bezpečnost jeho osoby při cestě do nového města i nazpět.
Z celého psaní se lze též domnívat, že pardubický popravní byl do Nymburka posílán
opakovaně. Nymburští žádali do Přelouče, aby městský rychtář „mistra popravního s těmito
629
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vyslanými poddanejmi mejmi ihned vyslal“ a přislíbili, že „mistru popravnímu nemá se nic
protivného na cestě státi má zase do města Nymburka provozen býti“.636 Určitým
nedostatkem je chybějící datace, což stěžuje přesnější identifikaci mistra popravního i
poznání, proč Nymburští žádali do Přelouče a nikoliv do Pardubic. V následujících zápisech
přeloučské pamětní knihy figuruje osoba přeloučského mistra popravního Matouše
Dašického, lze tedy usuzovat, že byl do Nymburka poslán právě on (30. – 50. léta 17. století).
Zjevné diference mezi náchodskými a pardubickými poměry panovaly v otázce
pohodnické živnosti, jež byla silně omezována ze strany České komory. Očividný odpor a
snaha vymanit se z jejího vlivu se projevovaly u snížených osob prakticky v průběhu celého
17. století. Přeloučský pohodný Matouš Dašický žádal, aby kvůli dluhu do obory vlčí mohl
alespoň pro jednou prodat kůže z dobytka podle svého uvážení. Nepřímo si stěžoval na žida
Daniela Mojžíše, že mu včas neplatí a Matouš „pod jistou pokutou propadouce učiněný tak,
že mimo vůli téhož Žida, žádné jinému prodati nemůže“.637 Spor přeloučského pohodného a
pardubického žida byl krátce na to předán před městský soud v Pardubicích.638 Nelze říci, že
by náchodští snížení lidé nebyli rovněž s židovskými obchodníky v kontaktu, nicméně, jak už
bylo zmíněno, situace byla v tomto ohledu podstatně jiná.
Dokladem o soustavné kontrole České komory jsou zejména komorní poručení, která
reflektovala jak chování místních pohodných, tak podmínky obchodu mezi mistrem
popravním a příslušejícím židem. Smlouva na nájem prodeje kůží z padlého dobytka byla
zpravidla podepisována na tři roky, než došla za souhlasu České komory dalšího obnovení.
Udržet si tento obchod nebylo zdaleka věcí samozřejmou ani pro samotné pražské židy, a to
kvůli konkurenci a snaze ostatních obchodníků, zvláště z řad pardubických židů, získat tento
„handl“ zpět do své domény. Podobnou iniciativu projevil jistý pardubický žid Jonáš
Veselský, který chtěl získat obchod s kůžemi oproti cizímu Salomovi Šmelkesovi. Česká
komora nakonec ponechala obchod Šmelkesovi, poněvadž „Žid Veselský velmi chudobný
jest“ a nebyl by tak schopen pravidelně dávat plat z kůží do důchodu Jeho Milosti
císařské.639 O rok později žádal tento chudý žid Jonáš Veselský, aby mohl spolu se svou
636

Tamtéž.
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Tamtéž, fol. 137r.
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Tamtéž, fol. 140-141v.
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„Jonáš Veselý Žid blíž města Pardubic obytný potřenám spisu svého, toho, aby jemu jedno obydlí u papírny
JMLC na přeměstí Pardubckém na jeho vlastní náklad vyzdvihnout povoleno bylo, jako i handl koří z dobytkův
padlých, z ročního na dvaceti pět zlatých se vztahujícího platu před jinšími cizími Židy dopřán byl, poníženě
vyhledává, anproti tomu však Žid pražský Salomon Šmelkes, aby přitémž handly koží, vypravujíce prej on
bezevšeho zaneprázdnění plat svůj do JMLC důchodu vycházející, k tomu také s mistrem popravním již před půl
létem na týž handl koží smlouvu svou na tři léta pořád zběhlá obnovil, pozůstáven býti nápodobně poníženě
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ženou a dětmi zůstat u některého souseda na předměstí. Radní označili jeho žádost za
„zbytečnou a daremnou“ s tím, „že se k té žádosti povoliti nemůže“.640 Reakce městské rady
vystihuje postoj z místní k židovské komunitě, která byla podstatně menší, než jak tomu bylo
v Náchodě. Tato minoritní skupina obyvatel čítala po vizitaci panství roku 1653 68
židovských obyvatel, tedy téměř o polovinu méně než náchodských Židů.641 I přes odpor
konšelů a pardubických měšťanů Česká komora stejně jako náchodská vrchnost
nedovolovala úplné vyhoštění židovských obyvatel ani v následujících letech. Nicméně
pardubická židovská komunita nedosáhla ani v 18. století takového počtu jako ta
náchodská.642
V jiných ohledech se povinnosti pardubických snížených lidí příliš nelišily, stejně
jako náchodští pohodní museli odvádět každoročně odvádět i „naturální dávky“ (v Náchodě
jednu až dvě kůže do dvora obecního). Přeloučskému pohodnému Jiříku Součkovi bylo roku
1628 uloženo, aby vždy o velikonočních svátcích dal „všem oficírům JMti císařské z zámku
pardubského“ pěkný pár rukavic.643
Povinnosti pardubických katů/rasů se v tomto směru neměnily ani v průběhu
následujích let. Až na sklonku svého života Jiří Zelinger zažádal o novelizování svých
závazků a současně i pravomocí. Pardubičtí radní mu uložili, aby bezplatně odklízel ve městě
Pardubicích, na předměstích a dvoře obecním jakýkoliv padlý dobytek a dále aby léčil ve
dvoře obecním koňský společně s hovězím dobytkem. „Potřebné mastidlo do kolomasti
k obci 16 žejdlíků též zdarma dávati“ a dále „dva statný plemeníky kance pro stádo obecní
sousedské semínské chovati se zavazuje“.644 Za to však měl být (slovy pramenů) „odměněn“.
Každý rok mu náleželo 7 mandelí slámy a kus obecní půdy ke svobodnému užívání, navíc
mu bylo dovoleno pást svůj dobytek tam, kde se pásl dobytek sousedský. 645 Šlo sice veskrze
o výměnný obchod, přesto musely existovat adekvátní podmínky k tomu, aby se podobná

prosí.“ SOA Zámrsk, VS Pardubice, Kniha komorních poručení 1682-1683, kt. 13 inv. č. 243, sign. G 99, fol.
30v.
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SOkA Pardubice, AM Pardubice, Manuál radní města 1678-1683, fol. 145r.
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Pod hvězdou Davidovou: Židé na Pardubicku od 16. století do současnosti (výběrový katalog k výstavě
uspořádané ve Státním okresním archivu Pardubice v roce 2012), Pardubice 2014, s. 19.
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V soupise židovských rodin v Chrudimském kraji bylo zaevidováno celkem 1620 Židů. Mezi nejpočetnější
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nepatřily mezi lokality s početnou židovskou komunitou. HOLÝ, Martin, Soupis židovských rodin v Čechách z
roku 1793. IV., s. 12.
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SOkA Pardubice, AM Přelouč, Kniha trhová 1567-1722, fol. 279r.
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SOkA Pardubice, AM Pardubice, Kniha snížených osob 1625-1715 (1813), fol. 66-67v.
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Zmíněné výsady měly být při bezchybném plnění ponechány i jeho potomkům na časy budoucí. Tamtéž.
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„směna“ vůbec mohla uskutečnit. Rozhodně nelze podobnou interakci mezi městskou radou a
mistrem popravním považovat za běžnou, ještě roku 1756 musel náchodský mistr popravní
František Zelinger při koupi místní koproforny přislíbit následující: „[…] dle starého
Contractu zavazuje, aby na témž mršníku dobytek padlý zakopával a svůj živý dobytek na
něm pásl a ne jinde“.646 Podobné odchylky tedy nelze přičítat v zásadě rozdílným ať už
pardubickým nebo náchodským poměrům, jako spíše schopnostem jednotlivců. Jiří Zelinger
si navzdory odporu některých jedinců dokázal obratně vytvořit pro sebe a svou rodinu takové
podmínky, které mu jeho živobytí ulehčovaly.

7.3.1. Alternativní příjmy
V prostoru města Pardubic lze o něco lépe zachytit jev alternativních, neboli
vedlejších přivýdělků snížených lidí. Je tomu však pouze v případě mistra popravního Jiřího
Zelingera. O jiných pracovních příjmech nesouvisejících přímo s nečistou živností se
prakticky nedozvídáme, pokud se některý z místních měšťanů necítil být jednáním kata
poškozen z důvodu finanční újmy, ale i kvůli ohrožení dobré pověsti sebe a své živnosti. Jiří
Zelinger (a tím pádem i celá snížená domácnost) byl obviněn z vykonávání hned dvou
odlišných profesí.
Pardubičtí punčocháři si stěžovali na Zelingera, „že zdejšího mistra ostrého meče
čeládka punčochy k jejich újmě a potupě dělá, jest taková stížnost vedle k uvážení k právu
rychtářskému, k vyšetření se odevzdává“.647 Spojení domácnosti mistra popravního
s vyráběním punčoch je přinejmenším atypické, vzhledem k Zelingerově majetku ovšem ne
úplně překvapující. Každý další příjem byl vítaným zdrojem financí.
Vícekrát se musel Zelinger potýkat se stížnostmi místních felčarů. Ze zaznamenaných
případů Zelingerových pacientů víme o vyléčení Kateřiny Půlpánové z Dražkovic roku 1686
a o několik let později Anny Horákové z Hostovic.648 Pardubický kat v léčení pokračoval i v
dalších letech, neboť v prvním desetiletí 18. století si na něj stěžovali pardubičtí felčaři Jan
Hrozna a Jan Čáslavský. Jiří Zelinger odmítl, že by někomu pouštěl žilou, nicméně k
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SOkA Náchod, AM Náchod, Kniha trhová (Knihy pamětní města Náchoda založené léta 1615), fol. 348r.
Mršník byl, jak už vyplývá z citace, prostor, na němž se zakopávaly mršiny zvláště tedy padlý dobytek.
V Náchodě byl součástí pozemku patřícího ke koproforně.
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SOkA Pce, Sbírka rukopisů, Protokoly řízení radních města Pardubic 1665-1776, fol. 106v.
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FRANCEK, J., Zločin a trest v Pardubicích 16.-18. století, s. 45.
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„pročištění pak když ho někdo požádá, dává, zubů ale již dávno žádnému netrhal jen poté
onehda dva svému synu, flastrů také pánům felčarům neodtrhával, a které viděl, zdali od nich
byli nevěděl, též žádného k sobě nevábí, aby do města v té příčině šel, posílají, že nikam nejde
a říkává, že mají pány felčary, aby se jim léčiti dali.“649 I přes výtky punčochářů, felčarů a
dalších nemáme žádné informace o tom, že by tyto konfrontace nějak vyrazněji narušily
živobytí snížené rodiny. Ať už byly totiž ohlasy od místních řemeslníků na Zelingerovu
osobu jakékoliv, musíme si uvědomit, že léčením se dostával do bezprostřední blízkosti
místních lidí, tedy alespoň těch, kteří se rozhodli využít jeho služby. Jednoduše řečeno, o
nějaké větší společenské separaci pardubického popravního tedy nemůže být řeč. Nehledě na
to, že ačkoliv není léčitelská činnost snížených lidí v pramenech nijak více zaznamenána,
s největší pravděpodobností patřila k oněm (slovy J. Nowosadtko) esenciálním složkám
nečisté živnosti.650 Potvrzuje to tak i Jiřího prosba na závěr zápisu, aby mu léčení zakazováno
nebylo, „poněvadž se to v jinších městech sníženým lidem provozovati povoluje“.651
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SOkA Pce, Sbírka rukopisů, Protokoly řízení radních města Pardubic 1665-1776, fol. 136v.
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7.4. Sociální sítě snížených lidí ve městě Pardubice
Hned na úvod je důležité připomenout, že analýza matričních zápisů v rámci města
Pardubice se liší od situace pro Náchod už jen z hlediska rozdílné pramenné základny dané
lokality. První pardubická matrika zahrnující období 1633-1702 obsahuje zápisy křtin, oddání
a úmrtí již o třicet let dříve, než jak tomu bylo v případě Náchoda.652 Pro sedmnácté století
jsou pak dochovány další čtyři matriční knihy.653 Počet zápisů snížených lidí je zde prakticky
srovnatelný vzhledem k malé četnosti potomků snížených lidí v pardubickém regionu. Navíc
je nutné reflektovat i skutečnost, že pro dané období, které pardubické matriky postihují, se
ve zdejší katovně vystřídaly pouze tři různé osoby. Personální zastoupení v matrikách je tak o
něco méně rozmanité, většinu zápisů tvoří děti Jiřího Zelingera, ve značné menšině jsou tu
pak uvedeny ostatní snížené osoby. Stejně jako v případě Náchoda i zde lze pozorovat
přítomnost některých lidí, kteří oficiálně nebyli vlastníky žádné z místních rasoven, nicméně
na pardubickém panství žili a zřejmě tak i jistou formou profesně působili.
Snížení lidé města Pardubic jsou v církevních matrikách stejně rozpoznatelní, jako
tomu bylo v předchozím městě. Formy označení se ovšem do jisté míry liší. V závislosti na
užívání latiny, s čímž se v náchodských matrikách nesetkáváme, je místní popravčí nejčastěji
nazýván latinsky carnifex. Česky pak mistr ostrého meče případně mistr zdejší popravní nebo
také pohodnej. Jako neobvyklé se jeví latinské značení Jiřího Zelingera z roku 1698, kdy je
nazván minister justitiae, zřejmě ve smyslu „služebník spravedlnosti“.654 Různé formy
pojmenování snížených lidí a jejich nečisté profese nám ukazují, že úhlů pohledu na jednoho
a téhož jedince mohlo být mnohem více. Tuto skutečnost nelze vnímat jako nepodstatnou,
neboť stejně jako se různily názvy snížené živnosti, tak se s největší pravděpodobností lišily
některé perspektivy, jak na dotyčné jedince nahlížet. Informace, že bylo možné chápat kata i
jako služebníka spravedlnosti, je tak velice důležitá, mimo to nás na tuto problematiku
upozorňovalo již dříve v jednom z citovaných ustanovení Mistra Brikcího z Licska.
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SOA Zámrsk, Sbírka matrik východočeského kraje 1587-1949, Matrika (NOZ) 1633-1702, ukn. 6979, inv. č.
6979, sign. 1490.
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SOA Zámrsk, Sbírka matrik východočeského kraje 1587-1949, Matrika (NO) 1641-1654, ukn 6980, inv. č.
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Vzhledem k tomu, že charakteristika sledovaných údajů spolu s objasněním křestního
obřadu byly součástí již náchodské podkapitoly věnující se stejné problematice, bude
obsahem této části zejména identifikace jednotlivých kmotrů. Během zjišťování a hledání
identity jedinců přítomných u křtu vyvstává důležitý fakt odlišující pardubické poměry od
těch náchodských. Personální složení kmotrů můžeme typologicky rozdělit do dvou skupin.
Jednak se i zde objevují v hojné míře zástupci městské elity včetně významných
vrchnostenských úředníků, druhou skupinu však tvoří osoby, které nelze bezpečně
identifikovat. S jistotou lze říci, že se nejednalo o lidi snížené, ti u křtů zcela chybí, stejně
jako v Náchodě. Jména přítomných kmotrů je možné nalézt mezi jmény pardubických
počestných sousedů, ovšem kvůli chybějícím upřesňujícím údajům (živnost, funkce apod.)
musí jejich ztotožnění bráno jen jako přibližné.
První sníženou osobou pardubických matrik je mistr popravčí Jan Ledvina, zde
zkomolen na „Jan Ledvinka (ptune lictore apud judice civitat agebat)“.655 Jak už bylo
zmíněno dříve, se svou ženou Juditou měl pouze jednoho syna jménem Jiří. Lze
předpokládat, že zemřel ještě v dětském věku, v jiném případě by se pardubický pohodný
pravděpodobně snažil mu snížený grunt předat. Křtu malého Jiřího byly přítomny celkem
čtyři osoby – prvním kmotrem byl městský rychtář Pavel Horský, dalším pardubický
primátor Jan Rosnický a městský konšel Václav Lipenský.656 Ženy zastoupovala kmotra paní
Lydií Krhbíkovou, pravděpodobně příbuzensky spřízněná s rodinou zámeckého hejtmana
Václava Khyrbíka657, a paní Mariana Vynklérová.658 Totožnost Mariany Vynklérové patří
mezi ty, jež nelze přesněji určit, nicméně s ohledem na zkratku „D.“ (domina), která se
podobně jako v Náchodě objevuje u vážených počestných měšťanů, se patrně jednalo o
manželku pardubického konšela Jana Vynkléra působícího v městské radě ve 30. letech.659
Čtyřicátá a padesátá léta 17. století jsou na zápisy snížených lidí o něco chudší,
v tomto období máme jediný zápis z roku 1649 týkající se křtu Jiřího, syna posla právního a
jeho manželky Doroty. Pětičlenné zastoupení na křtech snížených lidí není v dalších letech
655

Latinské pojmenování značí, že byl Jiří Ledvina služebníkem u městského rychtáře. SOA Zámrsk, Sbírka
matrik východočeského kraje 1587-1949, Matrika (NOZ) 1633-1702, fol.4r.
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již obvyklé, stejně jako u syna posla právního byly přítomny v kostele svatého Bartoloměje
zpravidla tři osoby. V tomto případě to byl sirotčí písař pan Václav Najman (někdy také
Najmon),660 dále Nicolaus Philoppon a Dorota Řehořka.661 Poslední dva jmenovaní patří do
skupiny lidí, jež není možné přesněji identifikovat.
V padesátých a šedesátých letech nejsou uvedeny žádné zápisy snížených lidí. První
po této delší časové pauze byl 22. prosince 1673 křest Jiřího, syna Kristiána Krubera (jinak
také Grubera) „mistra ostrého meče v městě Poličce“.662 Dlouhodobější absence snížených
lidí v matrikách se zřejmě nedá označit za nedostatek místního faráře (v jiných ohledech se
křestní zápisy zdají být přesné), ale odpovídá skutečnosti, že stávající kati/pohodní a poslové
právní více potomků neměli. Podobně jako Jan Ledvina ani Jiří Ledvina navzdory většímu
počtu manželek (celkem tři) přinejmenším po dobu dvaceti sedmi let, které strávil
v Pardubicích, žádné potomky nezplodil. Vrátíme-li se k osobě poličského kata Kristiána
Krubera, důvod jeho přítomnosti na pardubickém panství není přesně znám. Přeloučskou
rasovnu již dva roky vlastnil nevlastní Ledvinův syn Václav Holík a dašickou rasovnu měl
v držení sám pardubický popravčí. Pravděpodobně byl Kristián Kruber v kontaktu s Jiřím
Ledvinou, který byl dříve rovněž mistrem popravním ve městě Poličce.663 Ledvina byl ve
styku s poličskými sníženými lidmi patrně po celou dobu svého pardubického působení,
neboť v době jeho úmrtí roku 1678 učinil radní písař tuto poznámku do radního manuálu:
„Pavel Stoček ústně aby kšaft nebož. Jiříka Ledviny a porovnání schovanky jeho biřičky
z města poličky, do jeho depositi rychtářské od vzácného magistrátu odevzdán byl“.664 Je též
možné, že zde Gruber Ledvinovi v sedmdesátých letech vypomáhal kvůli jeho pokročilému
věku, nicméně bližší informace k jeho přítomnosti bohužel chybí.
Kmotry malého Jiřího byli pan Jan Čabicar, pan Včelakovský a kmotrou byla panna
Marie Magdalena Květoňová.665 Zde můžeme blíže identifikovat pouze Marii Květoňovou,
dceru městského rychtáře. Jan Čabicar i pan Včelakovský se sice objevují v radních
manuálech, ale jejich ztotožnění nelze přesněji určit. V případě Jana Čabicara se lze
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domnívat, že se jednalo o nájemního žďánského mlynáře, ovšem to je pouze jedna
z domněnek.666 Klíčovým poznatkem je především skutečnost, že v matrikách nenacházíme
spojení s jinými sníženými jedinci, což potvrzuje i zkratka pro dominus. Nejčastěji se s ní
setkáváme u zástupců městské elity, zejména v případě konšelů a zpravidla i cechmistrů
jednotlivých řemesel.667
Následující zápisy křtů jsou věnovány osobě pardubického popravního Jiřího
Zelingera, který, jak už bylo řečeno, měl s manželkou Rozinou „přinejmenším“ devět
potomků. Zápis křtu nejstaršího syna Václava v pardubických matrikách zaznamenán není.
Prameny církevní provenience zřejmě nejlépe postihují různé variace příjmení pardubického
kata, vyjma jediného případu, kde jednoduše chybí, se setkáváme nejčastěji se Zelinger,
Zelinker, Zelinkr, případně Ziliger, Zeniger nebo zcela mylně Zelinka.
U osoby Jiřího Zelingera můžeme pozorovat, že jména některých kmotrů případně
svědků u křestních obřadů se stejně jako v náchodských matrikách častokrát opakují. Rovněž
lze sledovat mnohdy střídavou přítomnost obou dvou manželů v roli kmotra, případně
angažování jejich potomků na této pozici. Prvního křtu se účastnil na místě kmotra pan Jan
Veselý,668 městský rychtář, jako svědkyně paní Mariana Juxtová a posledním přítomným byl
urozený pan Martin Štika, důchodní písař.669 O dva roky později se křtu syna Jiřího účastnila
paní Anna, manželka Martina Štiky.670 Mariana Juxtová nebo také Justová byla manželkou
pana Christophera Justa, tento muž společně se svou ženou byl v záležitosti křtů
Zelingerových dětí nejčastěji oslovovanou osobu. V součtu se on, jeho žena (nejdříve
Mariana a později Anna) a zřejmě i dcera (Magdalena Justová) dostavili na sedm těchto
obřadů, tedy převážnou většinu. Podobně žádaný byl už jen pan Václav Ferdinand
Kutnohorský, uznávaný měšťan po dlouhá léta zastávající úřad městského konšela a další
významné funkce.671 Identita Kryštofa Justa a jeho ženy Mariany ukazuje na jeden z dalších
aspektů týkající se totožnosti kmotrů, a sice že v případě některých jedinců se vůbec
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nemuselo jednat o pardubické měšťany.672 Vlastnictví dašické a později i přeloučské rasovny
dávalo možnost intenzivnějšímu navazování různých kontaktů i v jiných městech, nebylo
nutné se zaměřovat jen na pardubické elity. Mimoto už jen soupis Jiřího dlužníků dává
poznat, že Zelinger měl známosti, přinejmenším za finančním účelem, i v jiných lokalitách.
U dalších křtů Jiřího dětí můžeme rozpoznat hned několik čelních představitelů města
případně v zastoupení svých manželek. Roku to byl 1691 „vir consulens Pardubicens“
neboli městský konšel Jan Šelanovský,673 obroční písař Ignác Štika,674 syn pardubického
primátora Jana Havele, Václav,675 rovněž Jindřich Majer, důchodní písař, a jeho manželka
Rozálie,676 nebo také Dorota Lysanderová.677 Mezi významné osobnosti patřila i urozená
panna slečna Barbara Gurtonová z Rozenwaldu, která byla přítomna křtu syna Josefa
Ignáce.678 Z církevních matrik rovněž vyplývá, že Jiří Zelinger měl blízko k rodinám
některých pardubických mlynářů, roku 1698 se křtu syna Františka Antonína účastnila
mlynářka Dorota Řeháková,679 o rok později pak Kateřina, manželka pardubického mlynáře
Matyáše Titnicha.680 V případě dalších dvou osob (Magdaleny Ditrichové a Jana Jiřího
Pantze) identifikace bez bližších údajů bohužel nebyla možná.
V případě Jiřího Zelingera a jeho manželky Roziny máme výjimečně dochován i zápis
týkající se ohlášení jejich společné svatby. Svazek těchto dvou lidí je jedním z mnoha
svědectví téměř naprosté „genealogické“ uzavřenosti snížených lidí. Rozina Jechová,
„pozůstalá dcera Daniela Jecha, biřice sezemskýho“, patřila do stejné sociální skupiny.
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Přítomnost snížených lidí u svatby Jiřího Zelingera není zápisem vyloučena, nicméně
paradoxně zde jako svědci stáli Jiří Tejnecký, tou dobou písař rybniční, dále rychtář Lukáš
Veselský, Václav Stučka a „mnohý jiní“.681
Komparace s náchodským prostředím poukazuje jak na některé analogie, tak na méně
či více patrné odlišnosti. Podobně jako v Náchodě ani pardubičtí „bezectní“ si za kmotry
svých dětí nevybírali osoby sobě rovné, nýbrž osoby považované ze společenského hlediska
za počestné. Funkce křtů tak zde zřejmě plnila stejnou úlohu, jako tomu bylo v předešlém
městě, a lze se domnívat, že přinejmenším v případě Jiřího Zelingera byla tato strategie
úspěšná. Právě díky osobní politice utváření vazeb a kontaktů s členy městské elity a
ostatními měšťany bylo postavení jeho a jeho rodiny i přes mnohé výtky z řad řemeslníků a
městské rady celkem stabilní. Na příkladu Jiřího Zelingera je možné sledovat techniku křtu a
náboženského a společenského významu tohoto obřadu. Vícekrát byli on i jeho žena
odmítnuti městskou radou jakožto celkem, aby se tak zamezilo kontaktu s touto nečistou
osobou, ovšem kontrastně pak působí přítomnost některých konšelů na křtech Zelingerových
dětí, aniž by tím docházelo k jakékoliv dehonestaci. Samozřejmě není možné opomenout
motivaci pardubického popravčího a jeho manželky, kteří jistě vybírali (a někdy i opakovaně)
osobu podobné vazbě přístupnou a otevřenou.
Lze se tedy domnívat, že technika křtu tak fungovala u snížených lidí i v jiných
městech. Už jen z citovaných zápisů otce Jiřího Václava Novolyského je viditelné, že i zde
byla přítomna nejvyšší městská elita. Naproti tomu volba sníženého člověka coby kmotra
svého potomka by byla znakem určitého sociálního „poklesu“ jak z pohledu počestného
jedince, tak by nebyla jako dobrá volba vnímána očividně ani samotnými sníženými lidmi.
Možnost výběru přitom omezená v tomto směru nebyla, na panství byly přinejmenším tři
další snížené domácnosti.
V případě Pardubic nemáme bohužel dochovanou žádnou žádost sníženého člověka o
křest, díky několika přepisům jiných měšťanů do přeloučské pamětní knihy je možné si
všimnout, že smysl i formální rámec těchto pozvání byl stále stejný.682 Náboženský motiv byl
tím hlavním, na co raně novověcí aktéři kladli důraz.
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8. Závěr

Sonda do poměrů snížených lidí Náchoda a Pardubic odkrývá mnoho důležitých
aspektů jejich života a zároveň upozorňuje na drobné či větší diference. Komparace těchto
dvou prostředí totiž umožňuje sledovat rozdíly již ve strukturálním uspořádání a přístupu k
nim jak ze strany městské správy, tak vrchnosti panství. Oba dva tyto faktory významně
ovlivňovaly život „bezectných“ jedinců.
Ačkoliv byla v obou městech pro snížené osoby typická kumulace funkcí, zatímco
Pardubice disponovaly svým katem již od první poloviny 16. století, v Náchodě se po dlouhou
dobu s pozicí mistra popravního nesetkáváme. Počet snížených lidí byl na základě této
skutečnosti v Náchodě omezen, neboť veškerou nečistou živnost měl na starosti zprvu jen
jeden pohodný, který byl současně i poslem právním. Formální propojení těchto dvou funkcí
pokračovalo jinou formou dál i v době, kdy v tomto městě působil samostatný mistr popravní
případně ras, jenž ovšem nesl odpovědnost za práci místního biřice. S tímto jevem se v
Pardubicích prakticky nesetkáváme. Nicméně se ukazuje, že vlastnit pardubickou katovnu
respektive náchodskou koprofornu nemuselo zároveň nutně znamenat výkon činností
spojených s hrdelním právem. Na příkladu obou měst je zřejmé, že i v rámci skupiny
snížených lidí panovala určitá profesní hierarchie, díky snaze některých mistrů popravních
rozšířit svůj rasovský revír můžeme sledovat přítomnost jednoho i více pacholků. Tito jedinci
jednak vypomáhali se sníženou živností, jednak mohli v některých případech svého
zaměstnavatele zastoupit i v provedení exekuce. Pokročilý věk majitele sníženého gruntu či
rozsáhlý revír byly zároveň příležitostí pro jiné snížené lidi, kteří by vlastní rasovnu,
přinejmenším po nějaký čas, získat nemohli, aby se zaučili, případně zdokonalili v řemesle a
získali potřebné finance.
V návaznosti na tento jev se dostáváme i k jednomu z nejvýraznějších rozdílů mezi
poměry těchto dvou měst, a sice ke značné odlišnosti v délce působení snížených lidí. Ta úzce
souvisela právě s územní rozlohou revíru i mnohými dalšími aspekty. Ve srovnání s častými
změnami majitele náchodské koproforny se pardubičtí snížení lidé vyznačují stálostí a
setrváváním na komorním panství zpravidla až do svých posledních dní. Není to jev zase tak
překvapivý, uvědomíme-li si, že spojení pardubického a dašického (případně i přeloučského)
pohodnického dílu přinášelo místním jedincům bohatý zdroj obživy, především díky
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výnosnému obchodu s kůží z padlého dobytka. V tomto ohledu Náchod představuje spíše
proměnlivost a rychlé střídání majitelů. Do jisté míry to lze přičítat skutečnosti, že prostor
náchodského panství znamenal pro některé dobrušské katy pouhé rozšíření jejich stávajícího
revíru. V případě potřeby nebyl majitel nucen zde setrvávat, neboť své živobytí měl zajištěné
v Dobrušce. Několik případů však ukazuje, že příčiny rychlého a dobrovolného odchodu
mohly mít vskutku různorodý charakter. Ať už si připomeneme Vavřince Holíka, který jako
důvod prodeje rasovny uváděl svůj strach ze zetě Jiříka Šiftáře, nebo Jiříka Grubera, jemuž se
v Náchodě jednoduše nelíbilo. Nezávislost na vrchnosti umožňovala těmto jedincům častou
migraci, která se ovšem odehrávala především na území východočeského regionu, neboť
mnohdy si snížení lidé pouze vyměnili své grunty mezi sebou. Jiným případem byl náchodský
mistr popravní Fridrich Kopřiva, který byl nucen z náchodského panství odejít kvůli
soustavnému odmítání konverze ke katolickému náboženství.
V tomto případě je důležité zdůraznit, že to byl jeden z mála zásahů městské
samosprávy do personálního obsazení náchodské koproforny. Ve srovnání s Pardubicemi se,
až na otázku odvádění příslušných úroků, v Náchodě téměř nesetkáváme s většími tendencemi
(ani ze strany vrchnosti) organizovat život sníženým lidem. Situace na komorním panství byla
téměř diametrálně odlišná právě kvůli podřízenosti Pardubic úřadu České komory. Díky této
skutečnosti můžeme sledovat iniciativu „shora“ přesně vymezovat funkci místních snížených
lidí a zejména profitovat z jejich nečisté profese. Projevem těchto snah byla jednak povinnost
odvádět každoroční vysoký poplatek z obchodu s kůžemi a jednak určování konkrétních osob,
s nimiž jedině mohli snížení lidé obchodovat. Tímto způsobem usilovala Česká komora o
precizní kontrolu svých příjmů a regulaci rasovských výdělků. Nelze ovšem říct, že by se
tomuto diktátu pardubičtí pohodní vždy ochotně podřídili, naopak si můžeme povšimnout
občasných pokusů tyto restrikce obcházet. Nutno však podotknout, že ne příliš úspěšně.
Velikost rasovského revíru, nutnost odvádění naturálních i peněžních dávek, profesní
hierarchie a zejména talent hospodařit na sníženém gruntě měly velký vliv i na finanční
zázemí snížených lidí. Jak Náchod, tak Pardubice ukazují, že majetková škála těchto osob
byla mnohem rozmanitější, než jak ji prezentuje historická literatura. Lze se setkat s relativně
zámožnými jedinci, jako byl Jiří Zelinger, ovšem ve stejném měřítku se objevuje také jev
„snížené chudoby“. Na nepříznivou finanční situaci snížených lidí mohlo mít vliv několik
různých faktorů, vysokou trhovou cenou gruntu počínaje a různými finančními závazky a
dluhy po předchozím majiteli konče. Vlastnit náchodskou koprofornu navíc znamenalo dělit
se o sníženou živnost a výdělky z ní s místním poslem právním, což mělo za následek silnou
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profesní rivalitu. Ta se neprojevovala pouze mezi sníženými lidmi na úrovni náchodského
panství, ale i mezi těmito jedinci z okolních lokalit, takže bylo nanejvýš důležité střežit si svůj
rasovský revír proti zásahům zvenčí.
Majetkové zázemí snížených lidí úzce souviselo i s poměry sociálního charakteru. Na
příkladu Jiřího Zelingera je ukázáno, jakým způsobem mohla majetnost zlepšit životní
podmínky těchto jedinců a být nápomocna i v určité formě sociální mobility. Nebylo by tomu
tak ovšem bez dalších osobních schopností tohoto jedince. Tím se dostáváme k problematice
statusu bezectnosti, který měl omezovat snížené lidi hned v několika ohledech. Některá silná
omezení jsou skutečně prokazatelná a viditelně ohraničovala prostor jednání „bezectných“
lidí. Mezi jedno z nejvýraznějších patřila určitá genealogická uzavřenost a tudíž nemožnost
uzavřít manželství s jinou než také sníženou osobou. Nelze usuzovat, zda tato bariéra měla
vždy stoprocentní účinnost, nicméně u sledovaných případů se prakticky nesetkáváme s tím,
že by snížený člověk uzavřel sňatek s některým z počestných měšťanů. Naopak, slova
náchodského mistra popravního Jana Veselského a „povzdych“ nad touto situací nejlépe
vystihují silný účinek této sociální normy. Ačkoliv tedy mezi samotnými „bezectnými“
mnohdy panovaly složité vztahy včetně zmíněné rivality apod., hledání budoucího
partnera/partnerky mohlo zůstat pouze na úrovni sobě rovných jedinců.
Další prokazatelnou bariérou pro tyto jedince v 17. století byla profesní uzavřenost. V
žádném ze sledovaných případů se nesetkáváme se situací, kdy by byl snížený člověk
případně jeho potomek přijat do poctivého řemesla a tím přerušil dědičnou linii v předávání
nečisté živnosti. Raně novověké cechy si tímto způsobem uchovávaly svou exkluzivitu, čímž
vznikala nemožnost oficiálně se realizovat jiným způsobem. Na druhou stranu je však nutno
dodat, že v tomto období nezaznamenáváme jakoukoliv iniciativu snížených lidí do této sféry
proniknout. Jestliže snížení lidé chtěli rozšířit své finanční příjmy i o zisky z počestných
živností, neaspirovali na přijetí do cechů mezi řemeslníky, ale jednoduše si touto vedlejší
činností začali sami vydělávat. Dokladem toho je snížená domácnost Jiřího Zelingera, která
byla zainteresovaná nejen v oblasti léčení, ale i pletení punčoch.
Při určování dalších separačních až diskriminačních opatření musíme být již velmi
opatrní, neboť byly doposud posuzovány spíše na základě symbolické roviny sníženého
řemesla, která se ovšem ne vždy shodovala s běžnou praxí. Navíc je zde patrný též vliv
rizikových a krizových situací. Se snahou ohraničit prostor snížených lidí se setkáváme
především v momentech, kdy tito jedinci viditelně porušili některé sociální normy. Buďto je
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touto příčinou jejich často „drzé“ až problematické chování, které se neslučovalo s představou
o tom, jaké chování by mělo odpovídat jejich nízkému sociálnímu statusu, nebo tím mohlo
být i úspěšné hospodaření na sníženém gruntě a pozvolná snaha o integraci mezi ostatní
měšťany jako v případě Jiřího Zelingera. Je přesto nutné upozornit, že toto „vybočení“ ze
starého pořádku není dokladem skutečnosti, že do onoho daného momentu žili snížení lidé
pokorně ve společenské izolaci. Hranice, kdy už jejich chování bylo jednoduše přespříliš, byla
různými sociálními skupinami vnímána odlišně a snížení lidé mohli žít v poklidné toleranci s
ostatními po dlouhé období i celý život. V případě Náchoda se sice u místních měšťanů
setkáváme s vnímáním symbolické roviny nečisté živnosti a strachem z nařčení ze spojení s
tím, co tato práce představovala, ovšem v praxi zde není patrné větší ohraničování prostoru
snížených lidí. Tento jev můžeme pozorovat spíše v případě Pardubic, kde zejména cechovní
řemeslníci a městská správa vyjadřovali obavu nad některým nepřístojným chováním těchto
osob, případně se snažili formální kontakt s nimi omezit na minimum.
Jaká tedy byla normalita? Jak náchodské, tak pardubické poměry dávají poznat, že
interakce mezi lidmi na cti zachovalými a sníženými byla naprosto běžná. Můžeme pozorovat
množství formálních vztahů – v případě Náchoda například časté kontakty s místními židy za
účelem půjček, obchodu, případně i z jiných důvodů. Stejně tak jsou ovšem patrné kontakty
neformální, jejichž původem mohlo být obyčejné přátelství vzniklé na základě sousedství,
léčení apod. Na příkladu náchodského pohodného Petra Píče je vidět i možnost sníženého
člověka zaručit se před rychtářským soudem za jinou osobu. Tím však aktivity snížených lidí
nekončily, v obou městech lze sledovat obchodní kontakty nejen mezi „sobě rovnými“, ale i s
ostatními měšťany. Ústní kontakt byl zcela běžnou záležitostí, neboť charakter snížené
živnosti ani nedovoloval, aby tomu bylo jinak. Rovněž se ukazuje, že z právního hlediska
nebyl člověk na cti snížený nijak bezprizorním „objektem“ raně novověké společnosti, a jako
dosti pochybný se jeví i „všeobecně“ dodržovaný zákaz fyzického kontaktu. U některých
detailněji popsaných příkladů je zjevné, že i fyzický dotyk s lidmi sníženými byl věcí
přijatelnou, nijak by neuškodil cti dotyčného člověka. Ambivalence panující v určitých
situacích totiž byla důležitým aspektem každodennosti městské společnosti.
Ve výrazném kontrastu s dřívějším historiografickým obrazem snížených lidí je
personální zastoupení kmotrů a svědků na křtech dětí těchto osob. Ačkoliv jistých forem
vztahů mezi bezectnými a počestnými, případně mezi bezectnými a jinými minoritními
skupinami obyvatel (židé), si lze povšimnout už při studiu každodennosti, rozšíření pramenné
základny má za následek i rozšíření sledovaných sociálních sítí. Díky podstatě a charakteru
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křtu, který v tomto případě fungoval jako bezpečný prostor, nedocházelo účastí na tomto
rituálu k újmě na cti. Tím mohli snížení lidé navazovat kontakty i s městskou elitou, stejně
jako to dělali ostatní měšťané. Tento jev lze v úplnosti sledovat jak v Pardubicích, tak v
Náchodě, pochopitelně s rozdílem personálního zastoupení v závislosti na typu města a
složení místních elit. Snížení lidé i díky tomuto typu kontaktů zůstávali nadále spjati s místní
společností a mohli tak s ní navazovat i neformální vztahy, jež napomáhaly poklidnému
soužití a lepším životním podmínkám ve společnosti. Paradoxně si snížení lidé nevolili za
kmotry jedince ze stejné sociální skupiny, ale mířili na sociálním žebříčku výše, stejně, jako
to bylo obvyklé i u společensky lépe postavených osob. Přinejmenším v případě Jiřího
Zelingera se tato strategie skutečně vyplácela. Z tohoto důvodu vidím v naznačeném směru
bádání, zabývajícím se sociálními sítěmi marginálních vrstev a jejich interakcí s okolní
společností, značný potenciál i pro budoucí rozšíření a prohloubení tohoto tématu. Jak je totiž
zřejmé, není pravdou (s odkazem na úvodní slova Josefa Svátka), že by „lid nehloubal v mysli
své mnoho o tom“, kdo žije v jeho bezprostřední blízkosti.
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PP 11. Křty snížených lidí města Náchod
Datum
4. dubna 1665

Dítě
syn Jiřík

10. dubna 1669 dcera Alžběta

Otec
Jiřík,
rychnovský
posel právní

Matka
Magdalena

Přítomní
pan Jan
přístojící
Šreÿter, primas Martin Antoš

Fridrich
Kopřiva,
mistr
popravní

Kateřina

kmotra paní
Lidmila
Bukovská

kmotr Jakub
Fidler

kmotra
Lidmila,
manželka
Václava Šubíře
kmotra druhá
paní Anna
manželka pana
Pavla Blažeje
rychtáře
městského
kmotr pan Jan
Šreÿtr

5. listopadu
1670

dcera Kateřina

Fridrich
Kopřiva,
mistr
popravní

Kateřina

kmotra Anna
(nečitelné)

přístojící
Dorota
Fidlerová

6. listopadu
1670

syn Martin

Fridrich
Kopřiva,
mistr
popravní

Kateřina

kmotr Pavel
Blažej

přístojící
Gregor Kholl

kmotra paní
Lidmila
Bukovská z
Náchoda

28. července
1667

(chybí)

Jiřík Arnošt,
biřic zdejší

Mandalena

kmotra paní
Lidmila
Šubířka

kmotr pan
Johannes
Šreyter,
Primátor

přístojící paní
Anna,
manželka Jana
Soukala
Kutlovského

21. května
1675

syn Jiřík

Jiřík Zelikr,
pohodný
náchodský

Magdalena

kmotr pan
Kryštof Khol

Jan Baudiš

kmotra Dorota
Čapková

7. listopadu
1676

dcera Alžběta

Jiřík Zelikr

Magdalena

kmotra paní
Dorota
Čapková

kmotra pan
Jakub Benigni
z Náchoda

23. června
1677

syn Jan

Jiřík Ziliger,
mistr
popravní

Magdalena

kmotr pan
Václav Čapek

kmotra paní
Anna
Benignová

2. ledna 1679

syn Václav

Jiřík Pohodný

Magdalena

kmotr pan
Jakub Benigni

kmotra Dorota
Čapková

14. února 1683

dcera Anna
Marie

Václav Šulc,
mistr
popravní

Anna

kmotra Dorota, kmotra pan
manželka pana Petr
Václava Čapka Klamperna
purkrabího
náchodského

10. ledna 1685

dcera Anna

Matěj Wolš,
posel právní

Alžběta

kmotra Anna
manželka
Daniela
Votýpky

kmotr pan Jan
Jedlička téhož
času primas

5. listopadu
1685

dcera Alžběta

Václav Šulc

Anna

kmotra
urozená panna
Hellena de
Kunnova

kmotr pan
Jakub Benikni

kmotr druhý
pan Jiřík
Šumík J.M.
Kníž. rychtář

přístojící paní
Voršila
Šröterová
primaska
města Náchoda

pan Martin
Antoš hrnčíř

paní
Jedličková
stará
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PP 12. Křty snížených lidí města Pardubice

Datum
29. listopadu
1633

Dítě
Georgius

Otec
Matka
Judith
Joannes
Ledvinka,
lictore apud
Judice civitat
agebat

30. března
1649

Georgius

Jacobus,
posel právní

22. prosince
1673

Jiří

Kateřina
Kristián
Kruber,
mistr ostrého
meče v městě
Poličce

17. ledna
1687

Jan Peter

Jiřík Mistr
popravní

7. září 1689

Georgius

10. listopadu
1691

Dorothea

Přítomní
Paulus
D. Joannes
Horský,
Rosnický,
protune Judex primátor
civitat
Pardubic

D. Venceslav
Lipenský,
consulensis

Venceslaus
Naiman

Dorothea
Řehořka

Nicolaus
Philoppon

kmotr pan Jan pan Václav
Čabicar
Včelakovský

kmotra panna
Marie
Magdalena
Kvietonova

(chybí)

kmotr pan Jan paní Mariana
Veselý
Juxtová
rychtář
svědek
městský

urozený pan
Martin Štika
Jmti důchodní

Georgius
Zelinger,
carnifex
Pardubicii

(chybí)

D. Venceslav D. Anna uxor
Kuttnohorský, D. Martin
vir consulens Štika
Pardubicens

Testis D.
Christopher
Just

Ludmila
Anna

Georgius
Zelinker,
mistr zdejší
popravní

Rosina

D. Anna uxor
D. Venceslav
Kuttnohorský

D. Jan
Schelanovský
, vir
consulens
Pardubicens

D. Mařenka
uxor D.
Christopher
Just

22. června
1693

Daniel
Venceslav

Georgius
Zelinger
carnifex

Rosina

D. Venceslav
Kuttnohorský

Anna, uxor D. Joannes
Christopher
Georgius
Juxt
Pantz

25. listopadu
1694

Magdalena
Catharina

Georgius
Zelinger
carnifex

Rosina

Magdalena
Dietrichová

Magdalena
Wolfová

Christopher
Just

2. dubna 1698 Františtěk
Antonín

Georgius
Zelinka,
Minister
Justitiae ad
Pardubicam

Rosina

D.
Venceslaus
Havele
Hamerník

Christopher
Just,
Mercenarius

Dorota
Řeháková,
molitorisa ad
Pardubicum

14. srpna
1700

Rosina

Georgius
Zilinger
carnifex

Rosina

Magdalena
Justová

D. Catharina
Haveliana
Junioris uxor
Mathias
Titnich

11. listopadu
1702

Dorota
Rozálie

Jiří Zelinkr

Rozina

paní Rozálie
Majerová

paní Dorota
Lysandrová

kmort Jiřík

26. března
1705

Josef Ignátius

Jiří Zelinger
pohodnej

Rozina

kmotr pan
Ignátius Štika

urozenej pan
Jindřich
Majer Jmti
důchodní

urozená
panna slečna
Barbara
Gurtonová z
Rozenwaldu

D. Lidia
Krhrbíková

D. Mariana
Vynklérová
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