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Jsou zaprášené, někdy nečitelné, jsou cítit starobou, která ale archivářům, badatelům nebo třeba kroni-
kářům voní. Poznamenal je čas. Snad právě proto mají pro paměť lidí i svůj význam. Od dávných dob 
se lidé snažili zanechat v paměti potomků písemnou stopu. V kamenných nebo hliněných destičkách, 
uzlovém písmu indiánů, husím brkem nebo knihtiskem.  V Přepychách sice na hieroglyfy asi nenarazí-
me, ale i zde se v rodinách, na půdách a zaprášených krabicích najdou zajímavé dokumenty, za kterými 
se skrývají lidské příběhy, které si dnes můžeme jen těžko domýšlet. Přesto naše poznávání obohacují. 
Toto je malý pokus některé z nich přiblížit.

ZPOVĚĎ STARÝCH DOKUMENTŮ

Toulk y
přepyšskou minulostí     

Příloha Přepyšského zpravodaje 2020/3

XXX.

KVITANCE či STVRZENKA je listina, kterou věřitel potvrzuje splacení dluhu

Zobrazené kvitance mohou být třeba vodítkem při pátrání po historii některých 
přepyšských usedlostí. Obě se týkají domu č. 54. Dnes mají toto číslo popisné  
v katastru nemovitostí zapsáno sourozenci Jaroslava a František Geletyovi. A tady 
nastává v pátrání první problém. První kvitance je z roku 1853 a druhá z roku 
1864. Víme, že v osmdesátých letech 19. století došlo k novému přečíslování domů  
v obci a číslu 54 bylo nově přiděleno č. 63, což je dnes dům, vlastněný Mirkem Ba-
šem z Dobrušky. Moudřejší nejsme ani po přečtení obsahu obou kvitancí. 

Kvitance je písemné po-
tvrzení od věřitele pro 
dlužníka, že splnil svůj 
dluh (zpravidla peněži-
tý). Podle českého práva 
(§ 1949-1951 občanského 
zákoníku) je věřitel, sám 
nebo prostřednictvím 
třetí osoby, povinen vy-
dat kvitanci na požádání 
dlužníka. V ní musí být 
uvedeno jméno dlužníka 
i věřitele, předmět plnění 
a čas kdy byl dluh spl-
něn. Dlužník má právo 
odepřít plnění, nevydá-
-li mu věřitel potvrzení, 
přitom se nedostává do 
prodlení. Kvitance je dů-
ležitou důkazní listinou, 
prokazuje, že věřitel pro-
hlásil, že dlužník dluh  
v ní uvedený splnil. Pro-
to si tyto dokumenty 
lidé pečlivě uschovávali.  
V místních nálezech se s 
nimi setkáváme často.
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KVITANCE či STVRZENKA

(Pokrač. ze str. 1) V té první po-
tvrzuje Kateřina Černá(?), vdova 
po zemřelém Václavu Rohlenovi, 
že obdržela od Václava Zemánka 
z Přepych částku 57 zlatých a 12 
krejcarů na zaplacení tržné část-
ky za chalupu č. 54. Příjem kvitu-
je a dává svolení:“…že schlazení 
této kvitované částky může být ke 
knihovnímu vtělení povoleno“.
Druhá kvitance z roku 1864 do-
kládá složitý vývoj vlastnických 
vztahů této usedlosti v dalších 
letech. Václav Zemánek zemřel a 
dědický podíl přecházel na jeho 
vdovu, později provdanou Kup-
kovou, ale také na jistého Václava 
Mládka (příbuzenský vztah jsem 
nezjistil). V kvitanci Václav Mlá-
dek potvrzuje, že mu vdova jeho 
dědický podíl 42 zlatých 24 krejca-
rů vyplatila, a kvitance umožňuje 
vyvázat usedlost z tohoto dluhu. 

Z pozdější doby, z roku 1907 je kvitance, ve které zástupci Občanské 
záložny v Opočně (advokát JUDr. František Rössler a účetní Václav 
Hájek) stvrzují, že Václav Burket, vlastník usedlosti čp. 8 (dnes Lukáš 
Uhlíř) splatil pohledávku dluhopisu váznoucího na právu zástavním  
z roku 1888 (vlastně dnes hypotéku) v částce 300 zlatých (tj.600 korun) 
i s vedlejšími poplatky (7% úrok z prodlení). Právo zástavní bylo touto 
splátkou vymazáno. 

POPLATKY ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

Z minulosti máme rovněž docho-
vané písemnosti, které dokládají, 
jaká byla v minulosti cena práv-

ních služeb. Za úkony převodu 
vlastnického práva byl Františku a 
Cecílii Žaludovým vyměřen v roce 
1896 poplatek 26 zlatých 25 krejca-
rů. Doklad o platbách právníkům 
je i z předcházející kvitance Václa-
va Burketa. Ten za veškeré úkony, 
související s ukončením zástavy  
v roce 1907 zaplatil, notáři Františ-
ku Stráskému v Opočně, 26 korun 

36 haléřů. (Pro představu: za tuto 
částku se v té době dalo v Přepy-
chách koupit asi 90 - 100m2 pol-
nosti. Výpočet je z odkoupení pole 
obcí, pro výstavbu nového hřbitova 
a cen z prodeje dalších pozemků).
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PO STOPÁCH POJIŠŤOVNICTVÍ

POPLATKY ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

S advokáty a právníky to ale nebylo ani v té době jednoduché. Potíže a spory vidíme z útržků písemné komuni-
kace mezi c.k. okresním soudem v Opočně, Janem Chudým, hostinským v Přepychách a pražským advokátem 
JUDr. Ferdinandem Egerem, v roce 1887. Jednalo se o rozprodání usedlosti č. 40 (dnes Jiří Hovad) včetně pol-
ností, kde vázla pohledávka manželů Kafkových (250 zlatých) za prodej a Městské spořitelny v Opočně (1906 
zlatých) za zástavní práva. K právním úkonům rozprodeje najal pravděpodobně jeden z kupujících, hostinský 
Chudý, zmíněného pražského advokáta. Z dochovaných dokumentů bohužel nevíme, kolik si advokát za pro-
vedené služby účtoval, ale Jan Chudý s částkou nesouhlasil. V písemné odpovědi odmítá advokát osočení, že na 
prodeji vydělal 343 zlatých, vypočítává své reálné náklady a upozorňuje, že do zaplacení požadované částky 
(kterou z dobré vůle snižuje o 3 zlaté) nevydá prvopis kupní smlouvy k dokončení kupní transakce. Výsledek 
sporu se asi již nedozvíme, ale pro zajímavost ještě uvedu, že do rozprodeje a koupi – zřejmě polností, byla za-
interesována řada přepyšských občanů, kterým soud konečné rozhodnutí rovněž rozeslal. Mimo jiné: manželé 
Duškovi, František Žalud, Jiří Jelen, manželé Zimovi, Václav, Vilém a Marie Grohovi, Josef a Kateřina Řízkovi, 
Josef a Josefa Kafkovi. Ještě se omlouvám, z nedostatku dalších dokumentů, za zjednodušený výklad tohoto 
příběhu a jeho širších souvislostí.

Historie pojišťovnictví v Česku se datuje od konce 17. století. Roku 
1699 podal Jan Kryštof Bořek promyšlený návrh na zavedení povin-
ného požárního pojištění budov v Čechách. Jeho návrh spočíval v za-
vedení protipožárního fondu, do něhož by povinně přispívali všichni 
občané, kteří by si právě koupili dům. Ke vzniku fondu však nakonec 
nedošlo. V roce 1777 byla zřízena pojišťovna proti škodám z ohně na 
polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku. Neměla však dlouhého 
trvání a brzy zanikla. 
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PO STOPÁCH POJIŠŤOVNICTVÍ

Také v Přepychách mysleli lidé  
„na zadní kolečka“. 

Již v roce 1874 pojistil Václav Kupka, 
čp. 54 u Vzájemně pojišťovacího spolku 
proti ohni politického okresu Rychnov-
sko – Novoměstského n.M. své obydlí se 
světničkou, chlévem a stodolou na 550 
zlatých. 
Starosta Přepych Josef Ježek potvrdil 
toto pojištění jménem obecního úřadu v 
roce 1881 majitelce usedlosti Anně Kup-
kové.
U stejného pojišťovacího spolku pojistil 
11. srpna 1897 Václav Kašpar uskladně-
né obilí a seno na 266 zlatých. Obilí bylo 
pojištěno do 2. prosince 1897 a seno do 
2. dubna 1898. Pojistná částka činila 78 
krejcarů.

V českých zemích byl založen "Císařsko-
-královský, privilegovaný, český, společ-
ný, náhradu škody ohněm svedené pojiš-
ťující ústav" roku 1827. Další pojišťovny  
v českých zemích vznikaly postupně. 
Roku 1865 "Pražská městská pojišťovna", 
roku 1868 "Pojišťovací požární spolek 
Florian" a v témže roce jedna z největších 
pojišťoven v celém Rakousku-Uhersku 
"Slavia vzájemná pojišťovací banka".
Do dějin pojištění v českých zemích se 
významnou měrou zapsal požár Ná-
rodního divadla, jehož výstavba byla 
financovaná z dobrovolných sbírek. Po 
požáru v roce 1881 bylo možné okamži-
tě zahájit obnovovací práce jen díky vy-
placení pojistné náhrady ve výši 297 869 
zlatých, pojišťovnou. Po vzniku samo-
statného Československa vznikaly další 
pojišťovny tak, že i přes válečné útrapy 
druhé světové války bylo v roce 1945 re-
gistrováno v Československé republice 
více než 700 pojišťoven a pojišťovacích 
spolků. 

(Wikipedie, za informaci děkuji – VZ.)
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PŘEVOD MAJETKU NA DĚTI

Když dohledávám historii vlastníků pře-
pyšských domů, probírám se především 
„Soupisem živností přepyšských“, sepsa-
ným farářem a regionálním historikem 
Antonínem Flesarem, který se v tomto 
bádání dostal u některých usedlostí až 
do konce 16. století. Často jsem přemýšlel  
o tom, že všechny převody majetku na 
děti, vdovy, nebo jiné potomky jsou vy-
jádřeny cenou, kterou musel nový majitel 
svým rodičům, nebo jiným příbuzným 
zaplatit. Ano, v minulosti to skutečně 
takto fungovalo. Možná to byl způsob, jak 
zajistit, že si noví majitelé budou nabyté 
nemovitosti skutečně vážit.

Podobný případ dokládá uvedená pí-
semnost z 31. března 1870. Rodiče Jan 
a Dorota Dvořákovi předávají usedlost 
č. 8 s polnostmi asi 4,5 jitra (1 jitro=cca 
28 a) synovi Janu a jeho manželce Fran-
tišce, rozené Černé. C.k. Okresní soud 
v Opočně ukládá novým nabyvatelům, 
splatit rodičům celkovou částku 1200 
zlatých ve dvou splátkách. První (700 
zlatých do ½ roku, druhou (500 zla-
tých) do 1 ½ roku. Teprve potom dojde 
k novému vkladu práva vlastnického. 
Podobných případů by bylo možné uvést 
více, ale myslím, že všechny vedou k za-
myšlení, které nás může dovést třeba až 
k otázce vývoje vzájemných vztahů.
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DOKUMENTY ŽIVOTNÍCH MEZNÍKŮ

Asi nejčastěji si lidé ukládají dokumenty, související s významnými 
životními mezníky. Pro věřící i ateisty je to zázrak zrození, doklady 
o sňatcích, studiu, nebo úmrtí nejbližších. Jde o sdělení strohé, za 
kterým zůstává životní příběh člověka skryt.

Jaký život prožila Františka Kupková,  
narozená 8. prosince 1857? Po 163 le-
tech víme, že se narodila Anně Kup-
kové, rozené Bašové ze Skršic, a Josefu 
Kupkovi, který pocházel z Trnova. Dítě 
křtil přepyšský kaplan P. V. Kilinger, 
svědky byly 3 Kateřiny – Plichtová (č. 
42 - dnes Čtvrtečkovi); Čudová (č. 61 
– dnes Markovi); Lhotská (č. 31 – dnes 
Kadlecovi). Porodní bába byla Anna 
Javůrková z Přepych (č. 4. dnes J. Jed-
lička).

O Marii Macháčkové, narozené 3. září 
1888 v Chlístově a od roku 1912 žijí-
cí v Přepychách (č. 87 a 182) toho vím 
podstatně více, než je v rodném listu, 
protože to byla má babička. To by ale 
bylo na samostatný příběh, a ty další 
na stručné osvětlení čekají.

Přímo detektivní by mohlo být pátrání 
po složitých cestičkách osudu v dvojja-
zyčném křestním listu Sophie Jungové, 
narozené 6. prosince 1900, pravděpo-
dobně v Friedrichwaldu (Bedřichovka, 
což je malá osada u Orlického Záhoří. 
Odtud pocházela i matka narozené So-
phie a také porodní bába. Křestní list je 
vystaven v Kronstadtu (Kunštát). Sou-
vislost tohoto dokumentu s Přepycha-
mi bude asi jasnější, když dopovím, že 
mnozí z nás, znali později, uvedenou 
Sophii, jako Žofii Haškovou (č. 104 – 
dnes Karel Pšeničný). 

Oddací list který stvrzuje, že 1. června 
1896 vešli ve stav manželský Josef Ha-
šek, ve věku 25 let, narozený ve Velkých 
Pavlovicích a Františka Marková, ve 
věku 21 let, narozená v Častolovicích. 
Šlo o rodiče Františka Haška, který se 
později oženil se Sophii (Žofií), z naše-
ho předcházejícího příběhu.

A protože každá životní pouť má svůj 
konec, nelze se vyhnou ani úmrtí. Zde 
Úmrtní list oznamuje (Dokument 5 a 
6), že 1. dubna 1865 zemřela v č. 54  
v Přepychách, ve věku 75 let Dorota, 
vdova po Josefu Křepelovi, dříve vdova 
po Jaroslavu Rohlenovi, rozená Dvořá-
ková z Mělčan. Při pohřbu žehnal dě-
kan Jan Víteček.
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ČLOVĚK V MOCI ÚŘEDNÍ DOMOVSKÉ PRÁVO

V každé společnosti se člověk ocitá v systému zákazů, příkazů a ji-
ných úředních nařízení. Míra jejich demokratičnosti je pochopitelně 
různá. Častým dokumentem, který dodnes mezi lidmi nacházíme, 
jsou Domovské listy, vycházející z domovského práva. Domovské 
právo či též domovská příslušnost byl právní institut „příslušnosti 
k obci“. Představoval právo na nerušený pobyt v obci a na chudin-
ské zaopatření z její strany. Institut domovské obce vznikl v českých 
zemích v souvislosti se zavedením obecní samosprávy v roce 1849, 
zůstal v platnosti i za první republiky a zrušen byl až k 1. lednu 1949. 

Domovské právo se nabývalo:
• děti narozením (po otci)
• manželka sňatkem (po manželovi)
• udělením obecním úřadem (např. 
po delším trvalém pobytu v místě)
• získáním úředního postu v obci 
(např. četník)

Představená paleta Domovských listů byla vystavena jednak starostou Holancem v roce 1930 pro Františka Haš-
ka (DL 1); starostou Němečkem v roce 1940 pro Marii Macháčkovou (DL 2), v roce 1944 pro Marii Rathouskou 
(DL 3); starostou Záhornice v roce 1945, rovněž pro Marii Rathouskou (DL 4).

DL 2 DL 3 DL 4

Po skončení 2. světové války bylo v rámci právního upevnění 
obnoveného ČSR vydáváno Osvědčení o československém stát-
ním občanství a třeba při zapojení občana do státní správy 
Osvědčení o státní a národní spolehlivosti (D2 a D3).

Drsným dokladem protektorátní a říšskoněmecké 
moci a jejího rasistického režimu je árijské prohlá-
šení (D1), vyžadované po občanech při nejrůzněj-
ších příležitostech. Zatajení údajů o árijském pů-
vodu vlastním, či v příbuzenském vztahu, mohlo 
končit třeba i trestem smrti.

D 1

D 3D 2

DL 1
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A JEŠTĚ NĚCO PRO MILOVNÍKY STARÝCH FILMŮ

NĚCO PRO MYSLIVCE

Na některých dokumentech z našich příběhů byl poněkud 
smutný stín. Nechci být v závěru pesimistický a uvedu pro-
to dokumenty, které mě zaujaly a možná potěší nejen naše 
myslivce. Jsou dokladem toho, jak již koncem 19. století byla 
myslivost v Čechách (a platí to i pro jinou spolkovou činnost) 
promyšlená a dobře organizovaná. Na honebním lístku z roku 
1897 je vidět obsahová i grafická úprava, která snese i dnešní 
měřítka. Součástí je honební kalendář, poskytující jasný pře-
hled o termínech hájení různých druhů zvěře a ptactva, je zde 
výtah ze zákona o myslivosti pro království České a identifika-
ce lovce. Poplatek na rok činil 2 zlaté. Nutno říci, že naši předci 
měli věci v hlavě urovnané, nebo chcete-li, „měli za ušima“. 

Jak úspěšný byl na honu v Novém Bydžově Filip Baloun, 
který zde byl jako host, se asi již nedozvíme

Nedávno jsem v souvislosti s pokro-
kem psal v Toulkách o přepyšském 
kinu. Posledním dokumentem, kte-
rým autodopravce Motyčka účtuje 
dopravu, zájemcům připomenu, co 
se třeba v roce 1931 hrálo. „Hříčky cí-
sařovny“, „Rudé víno“, „Trosečnice“, 
„Kříž v bahně“, „Pat v hrobě“. Ne-
znám ten film ani jeden, ale řekl bych, 
že to byly „skvosty“.

Snad nám staré dokumenty daly svou zpovědí do minulosti nepatrně nahlédnout. Musím připomenout záslužnou čin-
nost sběratele Jana Pavlíka, poděkovat jeho synovi Zdeňkovi, Ilonce Jiruškové, Karlu Pšeničnému a Nadě Brandejsové, 
Víťovi Rohlenovi, Ing. Josefu Peterovi a mnoha dalším, kteří staré dokumenty nevyhodí do kontejneru, a díky tomu, 
mohu Toulky, zapomenutými událostmi a příběhy, oživovat. Děkuji.

NA ZÁVĚR


