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�
Sezema�z�Dobrušky�udílí�26.�5.�1364�m�stu�práva,�jejichž�sou�ástí�
bylo�i�právo�hrdelní�(repro�Ji�í�Šulc)�
�

Smolné,�neboli� �erné� knihy�byly� zápisem�výslech��a� výpov�dí�provinilc�,� rozsudk��a� zpráv�o� jejich�vykonání.�
Vypovídají�o�dobové�krutosti,�nelidském�týrání,�ale�i�o�zoufalství�a�beznad�ji�provinilc�,�stíhaných�a�trestaných�
�asto�i�surovou�smrtí�za��iny,�nad�kterými�se�dnes�(možná�bohužel)�ani�p�íliš�nepohoršujeme,�natož�abychom�je�
v�bec�trestali.��

II.
P�epychy�v�zrcadle�knih�smolných�����������������������������������

Jaký� byl� výkon� práva� v�dávných� dobách,� jak� se� dotýkal� života� obyvatel� naší� obce,� co� o� tom�
vypovídají�dobové�dokumenty?�Podobné�otázky�jsem�si�kladl,�když�se�mi�dostala�do�rukou�velmi�zajímavá�
kniha�Václava�Matouše�„Ortel�podle�práva“,�kterou�v�roce�1997�vydalo�okresní�muzeum�Orlických�hor�
v�Rychnov�� nad� Kn�žnou,� m�sto� Dobruška� a� Státní� okresní� archiv� v�Rychnov�� nad� Kn�žnou.� Kniha�
p�ibližuje��tená��m�velmi�souhrnn��problematiku�dobrušského�hrdelního�práva�v�letech�1364�–�1756.��

Dozvídám�se,�že�m�sto�Dobruška�získalo�hrdelní�právo�od�feudálního�pána�Sezemy�v�roce�1364�
a� jeho� rozsáhlý� soudní� obvod� zahrnoval� panství� Smi�ice� a� panství� Opo�no,� k�jehož� dominiu� náležela�
i� vesnice�P�epychy.� Celkem�pod�obvod�dobrušského�hrdelního� soudu� spadalo� až� 132�m�st,�m�ste�ek�
a�vesnic�od�Deštného�v�Orlických�horách�p�es�Smi�ice,�T�ebechovice�pod�Orebem�a�k�Solnici.�

Období�vlády�Karla�IV.�



�

Opis�smolné�knihy�po�ízený�d�kanem�P.�Antonínem�Flesarem�z�r.�1888�

Lidé�z�P�epych�se�v�zápisech�objevují�v�roli�ob�tí�trestných��in��a�poškozených,�ale�i� jako�provinilci.�Cizoložství��
a�smilstvo�provází�lidstvo�od�nepam�ti,�p�esto�d�ív�jším�záletník�m�po�n�m�nez�stávaly�jen�skvrny�na�morálce�
a�pov�sti.�Za�povšimnutí�stojí�i�to,�že�k�muž�m�bylo�dobové�právo�za�tato�provin�ní�shovívav�jší.�
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�
Ortel:� cejch,� pardus�a� vypov�zení� z�panství� na�3�míle.�Vypov�zení� je�pod� trestem�zahrabání.�Mikuláš�
Zálabský�netrestán.�

Cejch� �� vypálení� znamení� rozžhaveným� železem;� Pardus� –� výprask;� Vypov�zení� –� z�m�sta� nebo� panství��
na�r�znou�vzdálenost��i�dokonce�z�celého�Království��eského�nebo�ze�všech�habsburských�držav.�
��

1589�–�druhé�pololetí��–�Dorota�Bedná��ina�z�P�epych,�panství�Opo�no.�
Svobodná,�t�i�nemanželské�d�ti.�Dobrovoln��se�p�iznala�k�n�kolikanásobnému�smilstvu�a�cizoložství.��
Ortel:�Milost,�pardus�a�cejch,�vypov�zena�na�5�mil�z�panství.��

�
24.�ledna�1605�–�Jan�Ludvík�z�P�epych,�panství�Opo�no�

Mnoho� týdn��v�zn�n� za�út�k�od� své�manželky� s�jinou� ženou.�Utrhal� hrub��na� cti�Mikuláši�Malinovi.��
Na�mu�ení�vše�potvrdil.�
Ortel:�Milost,�propušt�n�na�rukojemství�a�hrdelní�zápis.�
�

Byla�li�u�delikventa�dostate�ná�záruka�polepšení,�pak�mohl�být�„na mnohé p�ímluvy vzácných a poctivých lidí“�nebo�
na� dostate�nou� pen�žní� záruku� �i� na� rukojemství� odsouzen� k�smrti� jen� podmín�n�� na� tzv.� hrdelní� zápis��
a�propušt�n�na�svobodu.�P�i�opakování�zlo�inu�byl�trest�zpravidla�skute�n��vykonán.�

*�

Období�vlády�Rudolfa�II�

3.�února�1588�–�Dorota�Mikulášova�z P�epych
smilnila�s�Mikulášem�Zálabským�jinak�Hlavá�kem�ze�Semechnic.��



Pr�vodním�jevem�smilstva�a�cizoložství�bylo�n�kdy�pochopiteln��i�necht�né�t�hotenství,�vedoucí�spolu�
s�neut�šenými� sociálními� podmínkami� až� k�vraždám� novoroze�at.� I� po� p�l� tisíciletí,� v�dob�� baby� box�� nic�
nového.��
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P�ed�právem�dne�21.�6.�p�iznala,�že�d�cko�se�jí�narodilo�na�louce�u�M�stce,�ale�bylo�již�mrtvé.�Vhodila�je�
proto� pod� ke�� do� vody.� Pozd�ji� p�iznala,� že� dít�� bylo� živé.� Týž� den,� když� jí� v�mu�írn�� pohrozil� kat�
skute�nou�torturou,�doznala�zavražd�ní�d�cka.�Na�mu�ení�dne�30.�6.�vše�potvrdila�
Ortel:�S�ata�me�em,�zahrabána�a�probita�k�lem.�
Mat�j� Pánek� z�Mezi�í�í,� který� v��íjnu� téhož� roku� doznal� smilstvo� s�Dorotou�Dvo�ákovou� byl� vymrskán�
metlami�z�m�sta�a�vypov�zen�z�panství�na�3�míle.�

Tortura� –� mu�ení.� Ješt�� krut�jší� smrtí,� ur�enou� jenom� ženám,� bylo� zahrabání� za� živa� a� probití� k�lem.�
Delikventka�byla�v�tomto�p�ípad��posazena�spoutaná�do�vykopané�jámy,�obložena�kop�ivami�a�bodlá�ím.�Pak,�
až� jí� byl� k�srdci� položen� okovaný� k�l,� byla� zahrnuta� hlínou.� Nato� kat� ude�il� na� k�l� palicí.� Tak� byly� trestány�
vražedkyn��novoroze�at,�travi�ky�a��arod�jnice.�

Atmosféru� kolem� odsouzení� Doroty� Dvo�ákové� p�ibližuje� vý�atek� z�dopisu� hejtmana� opo�enského�
panství�Jana�Rašína�z�Rýzmburku,�na�izující�dobrušskému�právu�provedení�popravy.�

„..jménem J.H.M. vám porou�ím, že ihned touž Dorotu k pokání svatému napomínati a aby k svaté zpov�di šla, 
z h�ích�v svých se vyznala a Pána Boha našeho za smilování prosila. Rychtá�i m�stskému poru�íte a podle výpov�di 
vrchního práva oznámeným zp�sobem, dá-li pán B�h, p�íští outerej skrze mistra popravního touž Dorotu odpraviti 
poru�íte.“ 
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3.��íjna�1611��–�Kate�ina�Kr�mová,�kr�má�ka�z�P�epych,�panství�Opo�no.�
Na�trápení�23.�9.�doznala�krádež�ovce�i�to,�že�z�návodu�blíže�jí�neznámé�kramá�ky�strojila�kouzla�a��áry�
pomocí� brouk�� a� jejich� kukel,� na� n�ž� chodila� v�máji.� Potom� také� va�ila� ko�ení� –�mate�ídoušku,� jímž�
vyplachovala�pivní�džbánky.�Na�holém�t�le�nosila�pás,�do�n�hož� jí� zmín�ná�kramá�ka�zašila�nit��a�t�i�
zrna� pep�e.� M�l� to� být� prost�edek� proti� ostud�.� Potom� ješt�� p�iznala� cizoložství� s�pacholkem� Jana�
Slánskýho� a� Pavlí�kem.� Ti� ji� však� nejprve� opili.� P�i� druhém� mu�ení� dne� 3.� 10.� p�edchozí� výpov���
potvrdila.�V�poslední�v�li�odkázala�svoji�poz�stalost�dobrušskému�záduší,�protože� „….všichni p�átelé její 
nad ní se zapomn�li a nic �íkat necht�jí…“ 
Ortel:�S�ata�me�em.�

1.���p.14�– p�vodní�
radnice�a�šatlava

2.��Mu�írna

3.��Praný�

4.��Lehké�v�zení�a�
obydlí�bi�ice

5.��Trdlice�(praný�)�
u�kostela

6.��Katovna

7.��Kaple�sv.�Jana�
Nepomuckého��
Popravišt�

Místa spojená s výkonem dobrušského hrdelního práva
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Období�vlády�Ferdinanda�II�

���12.�zá�í�1636��–�Dorota�Dvo�áková�z P�epych,�panství�Opo�no�������������

Období�vlády�Matyáše�



V�dnešní�dob�,�kdy�za�ínáme�být�již�trochu�otup�lí�z�nejr�zn�jších�miliardových�„tunelových“�a�korup�ních�afér,�
stojí�za�p�ipomenutí�p�ístup�st�edov�kého�práva�k�„t�mto“�delikt�m.��

�
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�5.�února��1588��–�Michal�Polák�z�Osv�timi,�Slezsko.�
Spolu� s�Václavem�Malinou� z�P�epych� ukradli� z�hladu� p�i� vandru� med� z�úlu.� P�edtím� ješt�� na� návod�
husopasky�ukradl�v�P�epychách�husu,�ale�s�postiženým�se�vyrovnal.�Útrpnému�právu�p�edán�3.�2.,�kde�
mu�však�mu�ením�pouze�pohrozili.�Prosil�o�milost�s�tím,�že�se�chce�stát�katovým�pacholkem.�
Ortel:�Milost,�propušt�n�na�hrdelní�zápis�a�vypov�zen�na�3�míle�z�panství.��
�
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�
P�i��ezání�sekaniny�ve�dvo�e�Vranov��p�evzal�od�Ji�íka�H�íbka�v�rtel�panského�ovsa,�ur�eného�k�výkrmu�
h�íbat.�Ortel:�Milost,�propušt�n�na�hrdelní�zápis.�

Zajímavý� je� v�této� souvislosti� dopis� opo�enského� hejtmana� Jana� Rašína� z�Rýzmburka,� který� v�trestní� v�ci�
rozkrádání�ovsa�z�panského�dvora�ve�Vranov��na�ídil�propustit�mén��provinilého�Sirotka�na�hrdelní�zápis.�

„…Na vzácné p�ímluvy pana Talacky a jinších mnohých poctivých, toho z P�epych Sirotka zlod�je propus�te, však tak, 
aby na sebe hrdelný zápis, že se toho budoucn� nedopustí, od �eládky ani od žádného nic p�ijímati, kupovati, sám krásti 
nebude a jestli by se co nejmenšího dopustil, tehdy aby na hrdle bez milosti, beze všeho vyslyšení právního, trestán 
provazem byl.“ 

Podobnou� milost� a� hrdelní� zápis� dostala� v�roce� 1605� Kristýna� Špitlerová� z�Wernsdorfu� v�Kladsku,� která�
p�epyšské�kr�má�ce�ukradla�peníze,�k��inu�se�dobrovoln��p�iznala�a�zcizené�vrátila.�Mén��shovívavé�bylo�právo�
deset�let�p�ed�tím�k�Barto�ovi�Špalkovi�z�Královy�Lhoty,�který�byl�za�krádeže�od�vních�sou�ástek�v�P�epychách��
a�okolních�obcích�ob�šen.�
�

*�
Do� kategorie� zlo�in�� proti� životu� pat�ilo� i� žhá�ství,� které� si� v�tehdejších� podmínkách� bydlení� krom��
katastrofálních�škod�tém���vždy�vyžádalo�i��ady�lidských�ob�tí.�Trestáno�bylo�upálením.��
Proto�skon�ili�v�plamenech�hranice�v�roce�1616�také�brat�i�Adam�a�Mikuláš�Holý�z�Levína�v�Kladsku.�Na�mu�ení�
Mikuláš�doznal,��
„že sou s bratrem zapálili v P�epyších t�ikrát kr�my Laš�ovi�kovi, protože ho cht�l jednou Laš�ovi�ka uprati a v jednom dom� že 
položili vohe� v kuchyni a když ho�alo, že se díval z �ánky…“�
Ohe��zakládali�pomocí�duté�kosti,�v�níž�byl�smíchán�st�elný�prach�s�troudem.�Brat�i�byli�upáleni,�ale�nejprve�jim�
byly�d�eny�ze�zad��emeny�a�prsty�rukou�trhány�rozžhavenými�klešt�mi.��
�

Mírn�ji� dopadl� v�roce� 1675� Stanislav,� syn� kr�má�e� z�P�epych,� který� z�neopatrnosti� založil� požár,� když� si� ve�
stodole�zapaloval�dýmku.�Byl�odsouzen�na�1�rok�nucených�prací�na�obecním�díle.�
�

�
Neradostné� je� pro�ítání� záznam�� v�knize�Václava�Matouše� o� knihách� smolných.� Tém��� výhradn�� se� dotýkají�
osud�� prostých� lidí,� tulák�,� pacholk�,� d�ve�ek� a� služebných,� lidí� z�nejnižších� vrstev� spole�nosti.� Jejich� �iny�
mnohdy� pramenily� ze� zoufalé� životní� situace� nebo� ze� snahy� o� p�ežití.� Jsem� si� v�dom� toho,� že� vrchnost�
podléhala� jiné� jurisdikci� a� její� �iny� nejsou� v�regionální� smolné� knize� zachyceny,� nicmén�� m�� napadá,� jak�
historicky�dávno�se�vytvá�elo�ono�zdomácn�lé�„na�chudej�lid�musí�bejt�p�ísnost“.��
Pokud�se�vám�tato�nebo�podobná�kniha�dostane�do�rukou,�p�e�t�te�si�ji.�Možná�vás�také�p�ivede�k�nejednomu�
zamyšlení.������������������������������������Z�knihy�Václava�Matouše�„Ortel�podle�práva“�vybral�a�sestavil�Vladimír�Zden�k�st.��

14.��ervence�1589�–�Jan�Vomá�ka�z P�epych,�panství�Opo�no

Na�mu�idlech�doznal�krádež�dvou�ovcí�kr�má�i�Va	kovi�v Bolehošti,� zcizení�
ru�nice� Janu� K�ížovi� v�P�epychách� a� smilstvo� s�Dorotou� Bedná�ovou�
z�P�epych.�Ortel:�S�at�me�em.�

Období�vlády�Rudolfa�II�

Období�vlády�Ferdinanda�III�

22.�listopadu�1638��–�Jan�Sirotek�z P�epych,�panství�Opo�no.










