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II.

Pepychyvzrcadleknihsmolných





Jaký byl výkon práva vdávných dobách, jak se dotýkal života obyvatel naší obce, co o tom
vypovídajídobovédokumenty?Podobnéotázkyjsemsikladl,kdyžsemidostaladorukouvelmizajímavá
kniha Václava Matouše „Ortel podle práva“, kterou vroce 1997 vydalo okresní muzeum Orlických hor
vRychnov nad Knžnou, msto Dobruška a Státní okresní archiv vRychnov nad Knžnou. Kniha
pibližujetenámvelmisouhrnnproblematikudobrušskéhohrdelníhoprávavletech1364–1756.
Dozvídámse,žemstoDobruškazískalohrdelníprávoodfeudálníhopánaSezemyvroce1364
a jeho rozsáhlý soudní obvod zahrnoval panství Smiice a panství Opono, kjehož dominiu náležela
i vesnice Pepychy. Celkem pod obvod dobrušského hrdelního soudu spadalo až 132 mst, msteek
avesnicodDeštnéhovOrlickýchhoráchpesSmiice,TebechovicepodOrebemakSolnici.

ObdobívládyKarlaIV.
40





SezemazDobruškyudílí26.5.1364mstupráva,jejichžsouástí
byloiprávohrdelní(reproJiíŠulc)

Smolné, neboli erné knihy byly zápisem výslech a výpovdí provinilc, rozsudk a zpráv o jejich vykonání.
Vypovídajíodobovékrutosti,nelidskémtýrání,aleiozoufalstvíabeznadjiprovinilc,stíhanýchatrestaných
astoisurovousmrtízainy,nadkterýmisednes(možnábohužel)anipílišnepohoršujeme,natožabychomje
vbectrestali.


OpissmolnéknihypoízenýdkanemP.AntonínemFlesaremzr.1888
LidézPepychsevzápisechobjevujívroliobtítrestnýchinapoškozených,aleijakoprovinilci.Cizoložství
asmilstvoprovázílidstvoodnepamti,pestodívjšímzáletníkmponmnezstávalyjenskvrnynamorálce
apovsti.Zapovšimnutístojíito,žekmužmbylodobovéprávozatatoprovinníshovívavjší.
ObdobívládyRudolfaII
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3.února1588–DorotaMikulášovaz Pepych
smilnilasMikulášemZálabskýmjinakHlavákemzeSemechnic.





















Ortel: cejch, pardus a vypovzení zpanství na 3 míle. Vypovzení je pod trestem zahrabání. Mikuláš
Zálabskýnetrestán.
Cejch  vypálení znamení rozžhaveným železem; Pardus – výprask; Vypovzení – zmsta nebo panství
narznouvzdálenostidokoncezceléhoKrálovstvíeskéhonebozevšechhabsburskýchdržav.

1589–druhépololetí–DorotaBednáinazPepych,panstvíOpono.
Svobodná,tinemanželskédti.Dobrovolnsepiznalaknkolikanásobnémusmilstvuacizoložství.
Ortel:Milost,pardusacejch,vypovzenana5milzpanství.

24.ledna1605–JanLudvíkzPepych,panstvíOpono
Mnoho týdn vznn za útk od své manželky sjinou ženou. Utrhal hrub na cti Mikuláši Malinovi.
Namuenívšepotvrdil.
Ortel:Milost,propuštnnarukojemstvíahrdelnízápis.

Bylaliudelikventadostatenázárukapolepšení,pakmohlbýt„na mnohé pímluvy vzácných a poctivých lidí“nebo
na dostatenou penžní záruku i na rukojemství odsouzen ksmrti jen podmínn na tzv. hrdelní zápis
apropuštnnasvobodu.Piopakovánízloinubyltrestzpravidlaskutenvykonán.

*

Prvodnímjevemsmilstvaacizoložstvíbylonkdypochopitelninechtnéthotenství,vedoucíspolu
sneutšenými sociálními podmínkami až kvraždám novorozeat. I po pl tisíciletí, vdob baby box nic
nového.
54
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12.záí1636–DorotaDvoákováz Pepych,panstvíOpono






Pedprávemdne21.6.piznala,žedckosejínarodilonalouceuMstce,alebylojižmrtvé.Vhodilaje
proto pod ke do vody. Pozdji piznala, že dít bylo živé. Týž den, když jí vmuírn pohrozil kat
skutenoutorturou,doznalazavraždnídcka.Namuenídne30.6.všepotvrdila
Ortel:Satameem,zahrabánaaprobitaklem.
Matj Pánek zMeziíí, který víjnu téhož roku doznal smilstvo sDorotou Dvoákovou byl vymrskán
metlamizmstaavypovzenzpanstvína3míle.
Tortura – muení. Ješt krutjší smrtí, urenou jenom ženám, bylo zahrabání za živa a probití klem.
Delikventkabylavtomtopípadposazenaspoutanádovykopanéjámy,obloženakopivamiabodláím.Pak,
až jí byl ksrdci položen okovaný kl, byla zahrnuta hlínou. Nato kat udeil na kl palicí. Tak byly trestány
vražedkynnovorozeat,travikyaarodjnice.
Atmosféru kolem odsouzení Doroty Dvoákové pibližuje výatek zdopisu hejtmana opoenského
panstvíJanaRašínazRýzmburku,naizujícídobrušskémuprávuprovedenípopravy.
„..jménem J.H.M. vám porouím, že ihned touž Dorotu k pokání svatému napomínati a aby k svaté zpovdi šla,
z híchv svých se vyznala a Pána Boha našeho za smilování prosila. Rychtái mstskému poruíte a podle výpovdi
vrchního práva oznámeným zpsobem, dá-li pán Bh, píští outerej skrze mistra popravního touž Dorotu odpraviti
poruíte.“
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3.íjna1611–KateinaKrmová,krmákazPepych,panstvíOpono.
Natrápení23.9.doznalakrádežovceito,žeznávodublížejíneznámékramákystrojilakouzlaaáry
pomocí brouk a jejich kukel, na nž chodila vmáji. Potom také vaila koení – mateídoušku, jímž
vyplachovalapivnídžbánky.Naholémtlenosilapás,donhožjízmínnákramákazašilanitati
zrna pepe. Ml to být prostedek proti ostud. Potom ješt piznala cizoložství spacholkem Jana
Slánskýho a Pavlíkem. Ti ji však nejprve opili. Pi druhém muení dne 3. 10. pedchozí výpov
potvrdila.Vposlednívliodkázalasvojipozstalostdobrušskémuzáduší,protože„….všichni pátelé její
nad ní se zapomnli a nic íkat nechtjí…“
Ortel:Satameem.


Místa spojená s výkonem dobrušského hrdelního práva
1.p.14– pvodní
radniceašatlava
5

4

2.Muírna
3.Praný

2
1
3

4.Lehkévzenía
obydlíbiice
5.Trdlice(praný)
ukostela
6.Katovna

6
7.Kaplesv.Jana
Nepomuckého
Popravišt

7



Vdnešnídob,kdyzaínámebýtjižtrochuotuplíznejrznjšíchmiliardových„tunelových“akorupníchafér,
stojízapipomenutípístupstedovkéhoprávak„tmto“deliktm.
ObdobívládyRudolfaII

14.ervence1589–JanVomákaz Pepych,panstvíOpono
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Na muidlechdoznal krádeždvou ovcí krmái Va kovi v Bolehošti, zcizení
runice Janu Kížovi vPepychách a smilstvo sDorotou Bednáovou
zPepych.Ortel:Satmeem.


 







5.února1588–MichalPolákzOsvtimi,Slezsko.
Spolu sVáclavem Malinou zPepych ukradli zhladu pi vandru med zúlu. Pedtím ješt na návod
husopaskyukradlvPepycháchhusu,alespostiženýmsevyrovnal.Útrpnémuprávupedán3.2.,kde
muvšakmuenímpouzepohrozili.Prosilomiloststím,žesechcestátkatovýmpacholkem.
Ortel:Milost,propuštnnahrdelnízápisavypovzenna3mílezpanství.




ObdobívládyFerdinandaIII
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PiezánísekaninyvedvoeVranovpevzalodJiíkaHíbkavrtelpanskéhoovsa,urenéhokvýkrmu
híbat.Ortel:Milost,propuštnnahrdelnízápis.
Zajímavý je vtéto souvislosti dopis opoenského hejtmana Jana Rašína zRýzmburka, který vtrestní vci
rozkrádáníovsazpanskéhodvoraveVranovnaídilpropustitménproviniléhoSirotkanahrdelnízápis.
„…Na vzácné pímluvy pana Talacky a jinších mnohých poctivých, toho z Pepych Sirotka zlodje propuste, však tak,
aby na sebe hrdelný zápis, že se toho budoucn nedopustí, od eládky ani od žádného nic pijímati, 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 vroce 1605 Kristýna Špitlerová zWernsdorfu vKladsku, která
pepyšskékrmáceukradlapeníze,kinusedobrovolnpiznalaazcizenévrátila.Ménshovívavébyloprávo
desetletpedtímkBartooviŠpalkovizKrálovyLhoty,kterýbylzakrádežeodvníchsouástekvPepychách
aokolníchobcíchobšen.
22.listopadu1638–JanSirotekz Pepych,panstvíOpono.



*
Do kategorie zloin proti životu patilo i žháství, které si vtehdejších podmínkách bydlení krom
katastrofálníchškodtémvždyvyžádaloiadylidskýchobtí.Trestánobyloupálením.
Protoskonilivplamenechhranicevroce1616takébratiAdamaMikulášHolýzLevínavKladsku.Namuení
Mikulášdoznal,
„že sou s bratrem zapálili v Pepyších tikrát krmy Lašovikovi, protože ho chtl jednou Lašovika uprati a v jednom dom že
položili vohe v kuchyni a když hoalo, že se díval z ánky…“
Ohezakládalipomocídutékosti,vnížbylsmíchánstelnýprachstroudem.Bratibyliupáleni,alenejprvejim
bylydenyzezademenyaprstyrukoutrhányrozžhavenýmikleštmi.


Mírnji dopadl vroce 1675 Stanislav, syn krmáe zPepych, který zneopatrnosti založil požár, když si ve
stodolezapalovaldýmku.Bylodsouzenna1roknucenýchpracínaobecnímdíle.



Neradostné je proítání záznam vknize Václava Matouše o knihách smolných. Tém výhradn se dotýkají
osud prostých lidí, tulák, pacholk, dveek a služebných, lidí znejnižších vrstev spolenosti. Jejich iny
mnohdy pramenily ze zoufalé životní situace nebo ze snahy o pežití. Jsem si vdom toho, že vrchnost
podléhala jiné jurisdikci a její iny nejsou vregionální smolné knize zachyceny, nicmén m napadá, jak
historickydávnosevytváeloonozdomácnlé„nachudejlidmusíbejtpísnost“.
Pokudsevámtatonebopodobnáknihadostanedorukou,pettesiji.Možnávástaképivedeknejednomu
zamyšlení.ZknihyVáclavaMatouše„Ortelpodlepráva“vybralasestavilVladimírZdenkst.

