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1. Úvod 
Bakalářská práce má cíl, představit raně novověkou správu Horažďovic. Je důležité hned 

na začátku zdůraznit, že ne vždy se bude práce držet striktně v tomto vymezeném období, 

protože historické poznatky jsou různě propletené.  

První kapitola se bude věnovat historii Horažďovic až do konce 18. století. Dějiny toho 

města je určitě velice dobré připomenout, protože provázanost činů a následných důsledků i 

třeba ve století jiném, není žádnou výjimkou. V úvodní kapitole se pokusím zabrousit už i do 

střípků městské správy, která vždy byla velice důležitým článkem města. Stěžejní literaturou 

pro tuto část práce, bude určitě starší publikace Karla Němce a mladší kniha od Eduarda 

Šimona. Němcovo dílo, se podrobně věnuje dějinám, správě města a šlechtě. Šimonova kniha 

se stala výchozím zdrojem pro regionální autory, ale je nutno dodat, že v knize chybí 

průběžné odkazování na zdroje. Navíc více méně vychází z díla dříve jmenovaného Němce.  

Druhá kapitola nás seznámí s vývojem městské správy v českých zemích.  Dozvíme se 

více o vtazích českých měst vůči králi, dozvíme se, jak společenská situace ovlivňovala vývoj 

české samosprávy. Při hledání faktů v této kapitole budu pracovat především s publikací od 

Zdeňky Hledíkové, Jana Janáka a Jana Dobiáše, která se týká dějin správy českých měst. 

Nástin situace v tomto období mi poskytne i monografie od Marka Ďurčanského, který se 

problematice české samosprávy podrobněji věnuje, v díle Česká města a jejich správa za 

třicetileté války. 

Třetí kapitola nás blíže seznámí se samosprávou v raném novověku, kde mi hlavní oporou 

budou archivní prameny v Okresním archivu v Klatovech. Hlavní bod archivního bádání 

věnuji období třicetileté války, protože v této době to měšťané nejenom Horažďovic, neměli 

vůbec jednoduché. I publikace Němce a Šimona využiju k nastínění samosprávnosti města, 

především po období války. Městská správa měla sídlo na radnici, a tak za pomocí 

dostupných materiálů, sepíšu stručné dějiny tohoto objektu. A v neposlední řadě využiju 

pramenů z Městského muzea v Horažďovicích. 

 Závěrečná kapitola bude pojednávat o hospodářském vývoji města, protože 

hospodaření spadalo právě pod městskou správu a její úředníky. Dozvíme se, z čeho 

Horažďovice získávaly peníze nebo naopak, kde o ně přicházely. Výchozím zdrojem 

informací pro mě bude Okresní archiv v Klatovech a již známá publikace Němce a Šimona.  
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2. Dějiny Horažďovic od počátku do konce 18. století 

2.1. Od první zmínky do roku 1526 

Horažďovické dějiny sahají až do období prvních Přemyslovců a jsou propleteny 

s dějinami Práchně. Archeologické nálezy dokazují, že se již v 10. století objevilo poblíž 

Práchně hradiště. Jeho východní stranu střežil dvojitý val a západní stranu chránil prudký 

sráz.
1
 V 11. století bylo hradiště pravděpodobně ve své zlaté éře. Český stát se totiž začal 

ubírat zcela novým směrem. V roce 995 došlo k vyvraždění Slavníkovců 
2
 a Přemyslovci 

zabrali jejich území a majetky. Mezi obsazená hradiště patřilo i to, pod horou Prácheň a stalo 

se významným bodem soustavy hradů v 11. století.
3
 

Horažďovice a jejich počáteční vývoj, je spojen i s Velkomoravskou říší.
4
 Prácheňský 

kostelík se nachází na vrcholu hory. Původní zasvěcení patřilo sv. Klimentu a o něco déle sv. 

Vojtěchu. Zajímavější je to, že kostelík měl vysvětit kněz Gorazd,
5
 žák Metoděje. Dokonce se 

po Gorazdovi pojmenovalo i město. Toto je však romantická legenda, která není historicky 

podložená.
6
 Je však doložen původ kostelíku, a to ze 13. století. Název obce se vyskytuje i ve 

starších písemnostech pod jmény Horawicz, Harawicz a Horaždějovice.
7
 

Rok 1251 je velmi důležitým rokem v dějinách města. Horažďovice byly darovány 

Bavorem I. řádu Johanitů.
8
  Skrz Horažďovice vedla velice významná cesta, která směřovala 

dále do Bavor. Tento významný aspekt, zajišťoval městu rozvíjení řemesel a možnost 

obchodovat. Bylo tedy zřejmé, že dojde k povýšení této trhové osady na město.
9
 K tomu 

                                                           
1
 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 11. 
2
 Přemyslovci vyvraždili rod Slavníkovců na Libici v roce 955. Jednalo se o krvavý akt, který byl součástí 

formování nového Českého státu. Přežili pouze tři Slavníkovci – sv. Vojtěch, Soběslav a Radim, což byl jejich 

nevlastní bratr. 
3
 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 12. 
4
 Velkomoravská říše byla prvním stabilním knížectvím západních Slovanů. Tato říše se rozkládala na území 

dnešní Moravy, Slovenska a Maďarska, a to v letech 833 – 906/7. 
5
 Gorazd byl žákem Cyrila a Metoděje. V roce 868 byl v Římě vysvěcen na kněze spolu s dalšími učedníky a po 

smrti Metoděje stanul v čele moravské církve. To odporovalo kanovnickému právu a nitranský biskup si u 

papeže vydobyl zákaz slovanské liturgie.  
6
 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 12-13. 
7
 SDH Horažďovice: Historie města. [online]. [cit. 2018-06-10]. Dostupné z:  

http://www.sdhhorazdovice.estranky.cz/clanky/horazdovice/historie-mesta.html. 
8
 Johanité – též označováni jako Maltézský řád. Rytířský duchovní řád, který byl založen v Jeruzalémě v 11. 

století. 
9
 NĚMEC, Karel. Dějiny města Horažďovic. 1. vyd. Horažďovice: Okrašlovací spolek, 1936. s. 30.   

http://www.sdhhorazdovice.estranky.cz/clanky/horazdovice/historie-mesta.html
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došlo v roce 1292 králem Václavem II.
10

 Z tohoto aktu vyplynul také nový znak města, a to 

zelený štít, kde na spodu je hnědá skála, tam se nachází dvě stříbrné věže a každá se pyšní 

vysokým gotickým oknem. Pod nimi jsou dva červené štíty a na nich střely. Nahoře dominují 

cimbuří a mezi nimi se nachází šesticípá zlatá hvězda.
11

 

 Bavor I. začal opevňovat město a nechal zde také postavit tvrz. To mu vyneslo titul 

zakladatele Horažďovic.
12

 Po jeho smrti jeho práce nevyšla vniveč a Bavor II. pokračoval 

v této činnosti. V roce 1315 získal dokonce Bavor III. hrad Prácheň od krále Jana 

Lucemburského.
13

 Poslední z rodu Bavorů byl Břeněk, který zemřel bez dědiců, a to v roce 

1404. Horažďovice připadly mocného jihočeskému rodu pánů z Hradce. Prvním vlastníkem 

byl Jan, který ale nedlouho poté zemřel, to se psal rok 1417. Město převzal jeho syn Menhart, 

který zůstal loajální vůči katolíkům, i když horažďovický lid vkládal důvěru spíše husitům. 

Když však přitáhl Jan Žižka se svojí armádou před Horažďovice, zvítězil a zajal Menharta. 

Nezbývalo mu nic jiného, než se přidat k táborské straně a dokonce pomohl husitům v bitvě u 

Tachova v roce 1427. 
14

 Menhartovi se nebojovalo dobře po boku husitů, a tak spolu s dalšími 

katolickými pány postupně přešel zpět ke katolíkům. Horažďovičtí obyvatelé katolickou víru 

nepřijali až do pobělohorské doby, kdy k tomu byli násilně donuceni.
15

  

Po Menhartovi se stali majiteli postupně jeho synové. Na popud krále Jiřího z Poděbrad 
16

 

však museli město prodat. V roce 1459 koupili město Kocovští z Kocova. 
17

 
18

  

 

                                                           
10

 HANÁČÍK, Jakub. Hospodářské poměry v Horažďovicích v raném novověku. Plzeň, 2016. Bakalářská práce 

(Bc.). Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Jan Kilián. s. 5. 
11

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 18 – 19. 
12

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 16 – 17. 
13

 Jan Lucemburský byl český král z rodu Lucemburků. V prvním manželství s Eliškou Přemyslovnou, měl tři 

děti a mezi nimi byl i budoucí ,,Otec vlasti“, Karel IV. 
14

 MICZANOVÁ, Veronika. Pan Menhart z Hradce ve víru událostí první poloviny 15. století. Praha, 

2015. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, Fakulta filozofická. Vedoucí práce Lenka Bobková. s. 22. 
15

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 21. 
16

 Jiří z Poděbrad, vlastním jménem znám jako Jiřík z Kunštátu a Poděbrad. Jeho specifikum je v tom, že jako 

jediný český panovník nepocházel z panovnické dynastie. Byl panského stavu z řad domácí šlechty. Měl vizi 

spojené křesťanské Evropy, proti Turkům. Nakonec mu to bohužel nevyšlo. Byla to převratná myšlenka, která 

předběhla svoji dobu.  
17

 Sumavanet: Hrádek. Dějiny města Horažďovice. [online]. [cit. 2018-06-10]. Dostupné z:  

http://www.sumavanet.cz/hradek/fr.asp?tab=snet&id=443&burl= 
18

 Kocovští z Kocova byl vladycký rod ze západních Čech. První zmínky o tomto rodu můžeme situovat do 

poloviny 14. století.  Jejich jméno je odvozenina jména vsi Kocov nedaleko Plané. Mezi jejich majetky patřily 

statky, a to Miřkov, Svržno a Vidice.  

http://www.sumavanet.cz/hradek/fr.asp?tab=snet&id=443&burl=
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Nedlouho po té, se stal novým majitelem Horažďovic Půta Švihovský. 
19

Jeho rodu patřilo 

město velice dlouho, až do roku 1622. 
20

 
21

Horažďovice pod Švihovským rodem vzkvétaly a 

zažívaly prosperitu. Napomohl k tomu i Půtovo vřelý vztah s králem Vladislavem II. 

Jagellonským. 
22

 Dokonce král měšťanům udělil právo pečetit červeným voskem, a to za 

odměnu, kvůli věrnosti, kterou prokázali při obléhání Horažďovic v letech 1477 – 1478. Půta 

Švihovský se také zasloužil o rozvod vody po městě, finančně i materiálně to bylo velmi 

náročné.
23

  Ale tento podnik se mu velice povedl, zařízení bylo schopné přestát zub času a 

vydrželo dalších 400 let ve svém původním plánu. 
24

 I přes to, co udělal pro město, byl Půta 

Švihovský velice konzervativní osobou. Dodnes si místní vypráví legendy o jeho krutosti. 
25

 

Po jeho smrti přešly Horažďovice pod správu jeho synů – Břetislav a Jindřich. Bohužel jejich 

správcování zasáhla veliká tragédie. Celá polovina Horažďovic vyhořela z jara 1523. Stejně 

jako otec, se i bratři těšili dobrým vztahům u krále, tentokrát Ludvíka Jagellonského. 
26

 
27

 

                                                           
19

 Půta Švihovský z Rýzmberka byl kdysi nemocnější muž na území Čech. Koupil a vlastnil Horažďovice od 

roku 1483 až do své smrti v roce 1504. V Horažďovicích založil i klášter, ve kterém byl nakonec pohřben, a do 

dnešního dne tam můžeme vidět náhrobek z červeného mramoru. Mezi významné osobnosti Horažďovic se 

zapsal hlavně proto, že podporoval velkou stavební činnost. Nechal přestavět i hrad Rabí a Švihov. Kromě toho 

si koupil také Kašperk, Střelu, Kozel nebo Roudnici. 
20

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 23. 
21

 Švihovští z Rýzmberka byl starý šlechtický rod. Ve 14. století patřila tato dynastie k předním zemským 

rodům. Získali do svého vlastnictví Litice, Velhartice, Přeštice a Bor, též založili hrad Rabí. Během husitské 

revoluce byli věrni katolíkům a následně se stali příslušníky jednoty bratrské. Dokonce ještě v 16. století 

zastávali významné úřady, ale postupem času jejich vliv upadal, až o dvě století později vymřeli. 
22

 Vladislav II. Jagellonský pocházel z Polska a bývá označován jako jeden z nejslabších českých vládců. Za 

jeho vlády došlo k velkému úpadku královské moci. Určitě tomu nepomohl ani fakt, že byl králem zvolen v 15 

letech. Navíc jeho předchůdce byl Jiří z Poděbrad, po kterém zdědil složitou politickou situaci. Nejvíce to pocítil 

asi na vztahu s papežem, který byl podporován uherským králem Matyášem Korvínem. Po smrti uherského krále 

Vladislav zdědil uherskou korunu, ale spolu s ní přišly další problémy, a to v podobě Turků. Jeho povaha byla 

flegmatická, moc se nevěnoval vnitřním záležitostem, a proto byl označován ,,Král bene“. 
23

 Klatovský deník: Kultura. [online]. 1. 8. 2012 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z:  

https://klatovsky.denik.cz/kultura_region/puta-svihovsky-sice-hodne-stavel-ale-lidi-trapil-danemi-

20120801.html. 
24

 NĚMEC, Karel. Dějiny města Horažďovic. 1. vyd. Horažďovice: Okrašlovací spolek, 1936. s. 100. 
25

 Klatovský deník: Kultura. [online]. 1. 8. 2012 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z:  

https://klatovsky.denik.cz/kultura_region/puta-svihovsky-sice-hodne-stavel-ale-lidi-trapil-danemi-

20120801.html. 
26

 NĚMEC, Karel. Dějiny města Horažďovic. 1. vyd. Horažďovice: Okrašlovací spolek, 1936. s. 101 – 110. 
27

 Ludvík Jagellonský byl král uherský a český, který se na našem území příliš nezdržoval. Za jeho vlády 

docházelo na území Čech k rozporům mezi městským a panským stavem. Konkrétně mezi Zdeňkem Lvem 

z Rožmitálu a Vilémem z Pernštejna. Dokonce i jako král, Ludvík nemohl situaci příliš korigovat. Nakonec 

došlo k tomu, že se spojilo Staré a Nové Město, bez králova souhlasu. Osud si našel českého, mladého krále 

velice brzy, bylo mu teprve 20 let, když utíkal před Turky, v bitvě u Moháče v roce 1526, zapadl do bahna a 

zemřel. 

https://klatovsky.denik.cz/kultura_region/puta-svihovsky-sice-hodne-stavel-ale-lidi-trapil-danemi-20120801.html.
https://klatovsky.denik.cz/kultura_region/puta-svihovsky-sice-hodne-stavel-ale-lidi-trapil-danemi-20120801.html.
https://klatovsky.denik.cz/kultura_region/puta-svihovsky-sice-hodne-stavel-ale-lidi-trapil-danemi-20120801.html.
https://klatovsky.denik.cz/kultura_region/puta-svihovsky-sice-hodne-stavel-ale-lidi-trapil-danemi-20120801.html.
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2.2.   Od prvních Habsburků do českého stavovského povstání v roce 

1618 

Přišel rok 1526 a spolu s ním bitva u Moháče, kde zahynul český král Ludvík Jagellonský. 

Mezi kandidáty byl i rakouský arcivévoda Ferdinand Habsburský, jenž měl za manželku 

Ludvíkovu sestru. Velice důležitá podmínka k získání české koruny byla uhrazení 

panovnického dluhu, ten činil 300 000 zlatých. Ferdinand navrhnul, že je ochoten zaplatit 

první polovinu okamžitě a tu druhou o něco déle. To se českým stavům zamlouvalo, a tak se 

23. října 1526 stal novým českým králem Ferdinand Habsburský.
28

 Tím začala velice dlouhá 

vláda toho mocného rodu, který ovládal středoevropský prostor téměř čtyři sta let. 
29

 

Změna vskutku velká, se však razantně Horažďovic nedotkla. Na druhou stranu nejde ani 

říct, že by městu prospěla něčím pozitivním. Majitelé Horažďovic, Švihovští, se stále více 

zadlužovali po nastoupení Habsburků na trůn. V rozmezí let 1531 – 1535 byl pod správou 

Břetislavův díl, Zdeňkem Lvem z Rožmitálu.
30

  Ten rád utrácel a rozhazoval peníze, které 

nebyly jeho. Švihovský rod stále více chudnul, proto byl nucen rozprodat svůj majetek, tím 

byl Frymburk, Rabí, dokonce i Švihov a další panství, kromě Horažďovic. Následovala 

komplikovaná situace o přehledu majitele tohoto města. Břetislav se rozhodl, že prodá svoji 

polovinu Horažďovic, a to svému synovci Václavovi. Další byl díl Jindřicha, který byl pod 

správou jeho synů, a když zemřel nejmladší Michal v roce 1577, stal se Václav Švihovský 

majitelem a pánem celých Horažďovic.
31

 

Václav Švihovský spojil město s horažďovickou vrchností. Byl to krok, který byl 

nezbytný, protože mu město v minulosti dosti půjčovalo. Musel tedy vycházet městu vstříc, a 

tak v roce 1573 Václav potvrdil městu právo svobodně provozovat řemeslo a mít školu.
32

 

                                                           
28

 Ferdinand Habsburský byl český a uherský král a zároveň císař. Český trůn získal po Ludvíkovi Jagellonském. 

Tento první Habsburk na českém trůně vládl dlouhých čtyřicet let. Jako vládce se snažil omezit reformaci a 

potlačit moc šlechty. Následek toho byla první stavovská opozice. Král svolal zemskou hotovost bez souhlasu 

šlechty, a to vedlo k vypovězení poslušnosti české šlechty vůči králi. Následně byla v Čechách vyhlášena 

náboženská svoboda. Tento kontroverzní panovník zemřel v roce 1564 ve Vídni a pohřben je v Chrámu sv. Víta. 
29

 ČORNEJ, Petr et al. Dějiny zemí Koruny české I. 2. opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993. ISBN 80-85192-59-

4, s. 212-216.  
30

 Zdeněk Lev z Rožmitálu byl nejvyšší hofmistr českého krále mezi lety 1467 až 1480. Jeho další funkce byla 

karlštejnského purkrabí, kterou dělal od roku 1498 – 1504. Také se stal správcem králových důchodů a královým 

věřitelem, což mu vyneslo titul nejmocnějšího muže v zemi. Dále se stal nejvyšším purkrabím, kterého dělal 

dlouhých 15 let. Ludvík Jagellonský na Zdeňka vytvářel soustavně tlak a Lev z Rožmitálu a musel odstoupit. 

Jenže to netrvalo příliš dlouho a po nástupu Ferdinanda I. Habsburského se vrátil zpět. Aby toho nebylo málo o 

tři roky déle odstoupil. 
31

 HANÁČÍK, Jakub. Hospodářské poměry v Horažďovicích v raném novověku. Plzeň, 2016. Bakalářská práce 

(Bc.). Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Jan Kilián. s. 8. 
32

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 26. 
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Václav byl v kontaktu s císařem Rudolfem II., od kterého Horažďovice získaly další práva – 

pořádat druhý petropavelský trh, koňský trh každé úterý přes celý půst a vybírat clo.      

Václav Švihovský patřil k jednotě bratrské, a proto v roce 1580 vypudil z kláštera minority a 

nechal zde usadit bratrský sbor.
33

 

Když v roce 1587 zemřel Václav Švihovský, stal se pánem Horažďovic Karel Švihovský, 

syn již zesnulého Václava. Byl to opak svého otce, město se snažil držet zkrátka a rušil 

privilegia. Důvod toho všeho byl velice prostý, peníze. Karlovo manželkou se stala Markéta 

Krajířová s Krajku,
34

 což byla bohatá dáma. Tímto sňatkem Karel nabyl velké bohatství a už 

nebyl závislý na městské dotaci. K městu přikoupil dvě tvrze, Neprachovy a Nalžovy. Karel 

Švihovský zemřel, ale bez dědice. Horažďovice tudíž získal jeho strýc Děpold.
35

 

Tuhý řemen, který utáhl již Karel, vůbec nepovolil ani za Děpolda, spíše se ještě utahoval. 

Došlo k vyhlášení 50 artikulů 
36

 a zároveň byl obnoven konšelský úřad. Kdo nedodržoval tato 

nařízení, byl potrestán pokutou až 50 kop grošů. Samozřejmě poddaní museli tyto artikuly 

přijmout, ale s velkou nelibostí.
37

 Nový pán města, Děpold sám dokonce nějaká nařízení 

zpřísnil a vydal ještě další články. Poddaní měli stále více povinností a jejich odpor vůči 

vrchnosti nabíral opravdu velké obrátky. 
38

 

V roce 1616 zemřel pán Horažďovic Děpold a zbyla po něm vdova Johanka Švihovská a 

ještě nezletilý syn Ferdinand Karel. Konšelé nechtěli přijmout paní Johanku za svoji paní, a 

tak ji odmítli přísahat věrnost. Tento spor musel vyřešit až rozkaz samotného císaře Matyáše
39

 

a měšťanům nic jiného nezbylo, než se podřídit. 
40

 

                                                           
33

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 27 – 28. 
34

 Krajířové z Krajku je starý rod původem z Kraňska – území dnešního Slovinska. Do Čech přišel první 

zástupce toho rodu Konrád Krajíř, a to jako dvořan krále Václava IV. Nedlouho po té získal hrad Novou Bystřici 

a Landštejn. Další člen toho rodu, Albrecht, přikoupil Dačice a Bílkov. Další členové tohoto rodu zastávali 

významné posty v Čechách a v Korutanech. Na sklonku 15. století se rod rozdělil na dvě větve. Na větev 

bystřickou a větev boleslavskou. Obě tyto linie vymřely na konci 16. století. 
35

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 28. 
36

 Byla to nařízení, kde byla např. stanovena cena za chytání perlorodek. Další body mluvily o tom, že obyvatelé 

musí opravovat cesty kolem města, vymetat komíny, kvůli požárům se musely stavět domy z kamene, dodržovat 

noční klid nebo byl přísný zákaz vypouštět kachny na řeku, protože škodily rybám. To byl výčet toho 

nejzajímavějšího, co tyto artikuly nařizovaly. 
37

 Sumavanet: Dlouhá Ves. Dějiny města Horažďovic. [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z:  

http://www.sumava.net/dlouhaves/fr.asp?tab=snet&id=443 
38

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 29. 
39

 Matyáš Habsburský byl mladším bratrem Rudolfa II., kterého v roce 1612 vystřídal na trůně. Trůn si moc 

dlouho neužil a ve víru války proti českým stavům zemřel v březnu 1619. 
40

 NĚMEC, Karel. Dějiny města Horažďovic. 1. vyd. Horažďovice: Okrašlovací spolek, 1936. s. 117. 

http://www.sumava.net/dlouhaves/fr.asp?tab=snet&id=443
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2.3.   České stavovské povstání a následný vývoj během třicetileté války 

Třicetiletá válka, válečný konflikt, který trval od roku 1618 až do roku 1648. 
41

 Velice 

ovlivnil následující vývoj v českých zemích. I když měla tato válka podobu náboženského 

konfliktu, šlo spíše o mocenskou dominanci v Evropě. Jednalo se o konečné vyvrcholení 

sporu mezi katolíky na jedné straně a protestanty na straně druhé. 
42

 Za počátek toho 

obrovského konfliktu se udává české stavovské povstání proti Habsburkům. České stavy 

udělaly akt, známý pod názvem třetí pražská defenestrace,
43

  a to 23. května 1618. Hned 

následující den se stavovský sjezd rozhodl zvolit třicetičlennou direktorskou vládu, která byla 

složená z řad pánů, rytířů a měšťanů. Zároveň byl do čela stavovské armády ustaven Jindřich 

Matyáš Thurn. 
44

 
45

 

Horažďovický majitel, Ferdinand Karel Švihovský, se přidal ke stavům v roce 1618. Pro 

město to nebylo zrovna nejlepší období, po bitvě u Záblatí v roce 1619, byly Horažďovice 

značně zdevastovány a vypáleny.
46

  Po fiasku na Bílé hoře,
47

  utekl král Fridrich Falcký 
48

 ze 

země a spolu s ním i majitel Horažďovic Ferdinand Karel, který zemřel v roce 1622 ve 

francouzském Amiensu. Horažďovické panství bylo zkonfiskováno a následně prodáno 

novému majiteli Pavlovi Michnovi z Vacínova. Ten si panství moc dlouho neužil a téměř 

ihned ho prodává Adamovi ze Šternberka, což byl příslušník katolického vyznání. 
49

 

                                                           
41

 BUDAJ, Marek. Dějiny světa od A do Z: Kompletní průvodce světovou historií. Bratislava: Príroda, 2016. 

ISBN 978-80-551-4863-2. s. 278. 
42

 MANDELOVÁ, Helena. Novověk I: [učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia]. Ilustroval: Dagmar 

JEŽKOVÁ. Praha: Kartografie, 1997. Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia. ISBN 80-7011-

403-7. s. 30. 
43

 Třetí pražská defenestrace se stala 23. května 1618. Byl to rebelský akt českých stavů, které vedl Jindřich 

Matyáš Thurn. Českou šlechtu k tomu donutilo porušování Rudolfova majestátu (náboženská svoboda). Tímto 

činem začalo české stavovské povstání a třicetiletá válka. Nešťastníky při této události se stali královští 

místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic a písař Fabricius, jež byli 

vyhozeni z oken Pražského hradu. Nikdo ze zúčastněných nepřišel o život. 
44

 Válka.cz: Třicetiletá válka. [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: 

https://www.valka.cz/142-Tricetileta-valka 
45

 Jindřich Matyáš Thurn byl český stavovský předák, který inicioval třetí pražskou defenestraci v roce 1618. 

Když čeští stavy prohráli na Bílé hoře v roce 1620, odešel do exilu a vedl aktivní boj proti Habsburkům. Zemřel 

v roce 1640 na území dnešního Estonska. 
46

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 31. 
47

 Bitva na Bílé hoře se uskutečnila 8. listopadu 1620, kde byly české stavovské vojsko rozprášeno, a začala 

rekatolizace v českých zemích. 
48

 Fridrich Falcký byl vévoda a falcký kurfiřt, který se stal českým králem. Pro svoji velice krátkou dobu na 

českém trůně má přezdívku ,,zimní král“. 
49

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 32 – 33. 

https://www.valka.cz/142-Tricetileta-valka
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Nebylo to vůbec lehké období, Horažďovice byly v opravdu špatném stavu. Obnova 

města probíhala téměř celá dvacátá léta 17. století. Aby to nebylo tak jednoduché, město 

postihly další požáry, nejdříve v roce 1627 a ten další o osm let déle v roce 1635. 
50

 Razantní 

krok zajištovalo Obnovené zřízení zemské,
51

 které nevynechalo ani Horažďovice. Bylo to 

možné pocítit hned vzápětí, do místního kláštera se opět nastěhovali minorité. Také do 

Horažďovic přišli jezuité.
52

 Albert Chanovský byl jezuita, který urputně prosazoval katolické 

názory a nenáviděl reformaci. Jedna cesta byla nenásilná, to chodil po městě a vykládal o 

správnosti křesťanství, dokázal totiž na lidi hezky působit.
53

  Druhá cesta byla násilná a 

nakonec donutili lidi, aby přešli ke katolické víře.
54

 

Majitel panství, Adam ze Šternberka, zemřel a jeho majetek připadl ještě nezletilému 

synovi Františku Karlovi Matyášovi. Ten se ujal horažďovického panství v roce 1634 a 

nahradil svoji matku. Občané museli zaplatit jeden tisíc zlatých, ale za to jim František 

Matyáš vrátil některé výsady.
55

  Během války se město přímo nezúčastnilo boje, ale vojáci se 

zde občas zdrželi, a tak občas došlo ke konfliktu. Na sklonku války v roce 1645 došlo 

k šarvátce mezi vojsky císaře a Švédy, kteří pak odešli ke Strakonicím.
56

 František Karel 

Matyáš zesnul nedlouho po této události na střelné zranění. Před svojí smrtí se zachoval 

patriotsky vůči Horažďovicím a obnovil stará privilegia, jež byla ztracena během války. 

Zanechal po sobě tři syny, ale ti byli nezletilí, a tak panství spravovala jeho manželka a 

zároveň kněžna Barbarina Kavka z Říčan, až do roku 1664.
57

 

 

                                                           
50

 HANÁČÍK, Jakub. Hospodářské poměry v Horažďovicích v raném novověku. Plzeň, 2016. Bakalářská práce 

(Bc.). Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Jan Kilián. s. 11. 
51

 Obnovené zřízení zemské bylo vydáno Ferdinandem II. Jednalo se o jakýsi zákoník, navržený speciálně pro 

české země. V podstatě mluvil o základech absolutistické monarchie. Stavy neměly právo zasahovat do státních 

záležitostí a veškerá moc byla v rukou panovníka. Habsburkové si uzákonili dědičné práva na český trůn. Bylo 

povoleno pouze jedno náboženství, a to katolické. Kdo nebyl katolík, musel opustit české země nebo přistoupit 

na katolickou víru – tento proces se nazýval rekatolizace (poddaní neměli na výběr, museli přijmout katolické 

vyznání). Také stojí za zmínku, že se němčina zrovnoprávnila s češtinou. 
52

 Jezuité patří k jednomu z největších a nejvýznamnějších řeholních řádů v římskokatolické církvi. 

Zakladatelem byl sv. Ignác z Loyoly. Došlo k tomu v roce 1534. Tento řád působil na evropské scéně přes dvě 

stě let, než ho papež Klement XIV. zrušil. Uběhlo čtyřicet jedna let a řád byl znovu obnoven, tentokrát papežem 

Piusem VII. 
53

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 35. 
54

 NĚMEC, Karel. Dějiny města Horažďovic. 1. vyd. Horažďovice: Okrašlovací spolek, 1936. s. 130. 
55

 NĚMEC, Karel. Dějiny města Horažďovic. 1. vyd. Horažďovice: Okrašlovací spolek, 1936. s. 134. 
56

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 36-37. 
57

 NĚMEC, Karel. Dějiny města Horažďovic. 1. vyd. Horažďovice: Okrašlovací spolek, 1936. s. 136. 
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2.4.   Od Vestfálského míru do konce 18. století 

Po skončení třicetileté války a uzavření vestfálského míru, 
58

 byly české země značně 

poničené. V Horažďovicích se obyvatelé nechtěli už tolik podílet a tolik přispívat 

k veřejnému životu. Na zasedání městské rady nechodilo už tolik lidí, a tak kněžna Barbarina 

učilinila rozhodnutí, obnovení konšelské rady a zavedla pokuty, pokud se někdo nezúčastnil 

zasedání.
59

  Když dosáhl zletilosti Václav Vojtěch ze Šternberka, ujal se správy nad městem. 

Toto období bylo poklidné, také už byla skoro dokončena protireformace. Nový pán města se 

zaměřil na rekonstrukci města. Postavila se radnice, rozšířil se klášter a zámek byl 

přestavěn.
60

 Požárem poničené domy byly opraveny, a to i za přispění Václava Vojtěcha 520 

zlatými. Navíc Leopold I. vydal listiny, které zajišťovaly rozšíření počtů trhů o týdenní a 

výroční. Václav Vojtěch byl u obyvatel oblíbený a zároveň si k němu chovali respekt, to může 

dokázat i smutek obyvatel Horažďovic, po jeho smrti v roce 1707. 
61

 

Následujícím majitelem se stala vdova po Václavu Vojtěchovi, Klára Bernardýna, kterou 

konšelé odsouhlasili. Mezi její největší počiny v čele města patří zrušení opičí daně, kterou 

zavedl ještě Půta Švihovský. Správkyně panství zemřela v roce 1719 a obyvatelé ji měli rádi 

stejně, jako jejího manžela Václava Vojtěcha. Po její smrti, končí v Horažďovicích 

Šternberkové. 
62

 

Když Klára Bernardýna opustila svět, majitelé Horažďovic se střídali celkem často, než 

tomu bylo zvykem. Nejdříve panství získala hraběnka Filipína Thunová, ale to jí vydrželo 

pouze dva roky a panství si koupila kněžna Eleonora z Mansfeldu. 
63

 Horažďovice byly 

postiženy i katastrofou přírodního charakteru, a to povodní v roce 1740. Voda byla tak silná, 

že strhla most, který se vyvyšoval nad řekou Otavou. O necelý rok později přišla silná 

vichřice, která odnesla střechu místního kostela. Ještě v témže roce kolem města táhlo vojko 

bavorsko – francouzské, které tudy šlo na Prahu, a Horažďovice oblehlo.
64

 Po smrti Eleonory 

se panství ujal její syn Jindřich Pavel z Mansfeldu. Došlo k nečekané situaci, z neznámé 

příčiny se Horažďovice staly zase předmětem obchodu a novým majitelem se stal v roce 1748 
                                                           
58

 Vestfálský mír byl uzavřen v roce 1648. Jednalo se o soubor dvou smluv, které ukončily třicetiletou válku. 

Tím také zhasla naděje pro české země, že se předválečné ideje vrátí zpět. 
59

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 39. 
60

 HANÁČÍK, Jakub. Hospodářské poměry v Horažďovicích v raném novověku. Plzeň, 2016. Bakalářská práce 

(Bc.). Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Jan Kilián. s. 12. 
61

 MAN, Michal. Horažďovický zámek v raném novověku. Plzeň, 2016. Bakalářská práce (Bc.). Západočeská 

univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Jan Kilián. s. 14. 
62

 NĚMEC, Karel. Dějiny města Horažďovic. 1. vyd. Horažďovice: Okrašlovací spolek, 1936. s. 142. 
63

 NĚMEC, Karel. Dějiny města Horažďovic. 1. vyd. Horažďovice: Okrašlovací spolek, 1936. s. 143 – 144. 
64

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 49. 
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hrabě Václav Maria z Pettingu. Jeho vláda neměla dlouhé trvání a město padlo do rukou zpět 

Jindřichovi z Mansfeldu.
65

 Ani tento rod nevlastnil Horažďovice příliš dlouho, už v roce 1755 

se stala novou majitelkou kněžna Marie Karolína z Löwenstein – Werthaimu.
66

 Horažďovice 

byly v tomto období čistě české město. Ani navzdory této vlastnosti, se mu nevyhnulo 

poněmčování, které zastihlo celé Čechy. Další nepříjemný fakt byl ten, že se zvýšila robota. 

Kolem třiceti let spravoval rod Löwensteinů horažďovické panství, a to až do smrti 

posledního majitele této dynastie, knížete Karla Tomáše z Löwenstein-Werthaimu.
67

 V té 

době seděl na trůně Josef II.,
68

 který byl proslulý svými reformami. V roce 1786 vydal listinu, 

která se týkala i města Horažďovice. Potvrdil městu privilegia, mezi které patřily náboženská 

svoboda, dobytčí trhy a dva hlavní jarmarky.
69

 

Dalším majitelem panství se stala se Josefína z Rummerskirchu, nesla jméno po svém 

prvním manželovi a zároveň byla druhou ženou Karla Tomáše.
70

 Za její vlády se znovu 

potvrdila městská privilegia listinou, kterou nechal zhotovit již nový císař František II.
71

 

v roce 1793. Po sedmi letech se ujal panství její syn, hrabě Jan Bernard. Jeho rod držel město 

až do roku 1834, kdy byly Horažďovice předány dalšímu rodu. Novým majitelem se staly 

Kinský ze Vchynic a Tetova a ti uzavírají historii horažďovických panských rodů.
72

 

 

  

                                                           
65

 NĚMEC, Karel. Dějiny města Horažďovic. 1. vyd. Horažďovice: Okrašlovací spolek, 1936. s. 146. 
66

 MARTÍNKOVÁ, Zuzana. Horažďovické obyvatelstvo a jeho každodenní život v období raného novověku. 

Plzeň, 2017. Diplomová práce (Mgr.). Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Jan 

Kilián. s. 9 – 10. 
67

 HANÁČÍK, Jakub. Hospodářské poměry v Horažďovicích v raném novověku. Plzeň, 2016. Bakalářská práce 

(Bc.). Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Jan Kilián. s. 13. 
68

 Josef II. byl císařem Svaté říše římské a patřil mezi nejvýznamnější osvícenecké panovníky v Evropě. Mezi 

jeho reformy patřilo například zrušení nevolnictví, vydání tolerančního patentu nebo zavedl povinnost užívat 

příjmení. Tento panovník byl v českých zemích velice populární, dokonce chodil mezi obyčejné lidi a poslouchal 

jejich útrapy. 
69

 HANÁČÍK, Jakub. Hospodářské poměry v Horažďovicích v raném novověku. Plzeň, 2016. Bakalářská práce 

(Bc.). Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Jan Kilián. s. 13. 
70

 NĚMEC, Karel. Dějiny města Horažďovic. 1. vyd. Horažďovice: Okrašlovací spolek, 1936. s. 151. 
71

 František II. byl posledním císařem Svaté říše římské. Jeho vláda byla poznamenána Napoleonem Bonapartem 

a mužem Metternichem. František nebyl příliš otevřený vůči lidu a reformy se mu moc nezamlouvaly. Zemřel 

v roce 1835 ve Vídni. 
72

 MAN, Michal. Horažďovický zámek v raném novověku. Plzeň, 2016. Bakalářská práce (Bc.). Západočeská 

univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Jan Kilián. s. 17. 
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3. Vývoj městské správy v českých zemích 

3.1.   Městská správa v českých zemích do husitství 

Ve 13. století došlo v českých zemích ke třem hlavním událostem, které dostaly města do 

jiné pozice než doposud. První událost byla ta, že se města začali formovat jako specifická 

hospodářská jednotka. Další velice významný akt byl ten, že se vytvořila síť měst s vnitřní 

samosprávou. A v poslední řadě se dá mluvit o vytvoření nové společenské vrstvy, která si 

svoji důležitost příliš neuvědomovala, pouze její špičky, což znamenal původní patriciát 

měst.
73

 

Formování měst probíhalo na základě řemeslnických a hospodářských podmínek, též na 

tržních střediscích. Zpočátku se jednalo o místa, kde již nějaké osídlení bylo a tím pádem tam 

fungovala i správa. Argumentem pro toto tvrzení je fakt, že se toto formování dá alespoň 

částečně pozorovat u měst, která vznikaly poblíž knížecích hradů z období raného středověku. 

Do začátku 13. století fungovala řemeslnicko – obchodní vazba středisek na výše zmíněné 

knížecí hrady. To se však změnilo příchodem nového hospodářského rozmachu, který si vznik 

takovýchto center přímo vynucoval, a to kvůli zájmu prosperity hospodářského odvětví. Jak 

tyto centra rostly, přišel další rozmach. Zakládaly se další města v procesu druhé kolonizace 

zemědělské,
74

 ale i horního podnikání. Nově vzniklá města se od venkovských sídlišť 

odlišovaly v řadě věcí. Co se týče vnější stránky, jednalo se již o předem vybranou oblast, kde 

se koncentrovalo ve vymezeném prostoru vícero lidí pohromadě. A vnitřní stránka města se 

vyjímala konkrétností zaměstnání obyvatel, ze kterého vznikaly společenské vztahy a utvořila 

hierarchie a postupem času i kulturní a politická funkce. Těmito faktory se v nově 

vznikajících městech vytvořil systém vzájemných vztahů, který byl projevován 

ekonomickými a sociálními znaky.
75

 

V této době se do nově vzniklých měst vložila i moc panovníka. Vládce země se ještě 

nedlouho předtím srovnával s mocí šlechty a zvláštním postavením církve. Panovník se 

rozhodl, že nově vzniklou část obyvatel získá plně pod svou moc. Také se projevil 

hospodářský zájem, speciálně pak obchod. Vládce pak dával a odebíral privilegia městům. 

Tento rychlý a zásadní krok umožnil vznik zcela nové vrstvy obyvatelstva, a to měšťanů, kteří 

                                                           
73

 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po 

současnost. [1. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1. s. 202. 
74

 Ve vrcholném středověku se někteří panovníci zaostalejších zemí rozhodli, že si pozvou na své území 

kolonisty ze západu, kde bylo dostatek lidí. Důvod byl jasný, obydlení jejich země tam, kde bylo prázdno. 

Kolonisté tam zakládali města, jež zvyšovala jejich příjmy. Ve 12. století sem přišla hlavně německá kolonizace 

a měla vrchol při zakládání měst ve 13. a 14. století. 
75

 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po 

současnost. [1. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1. s. 202 – 203. 
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byli poddaní jen králi. Krok, jejž panovník učinil, může být chápan i jako odpověď na vznik 

šlechty. Panovník se stal velice aktivním a zakládal vlastní města. Začíná Přemysl Otakar I.
76

  

77
 a největší vrchol byl za Přemysla Otakara II.

78
 
79

 Bylo několik způsobů, jak vytvořit nové 

město. Například mohlo být přeneseno na výhodnější místo z hlediska hospodářství či 

geografické polohy. Také se nová města budovala z důvodů strategických nebo vznikala 

města na ,,zeleném drnu“, což znamenalo, že nenavázala na historický vývoj, ale zaměřila se 

pouze na zemědělské osídlení. 
80

 

Ke konci 13. století byl proces zakládání nových měst téměř dokončen a vytvořila se síť, 

která přetrvala až do novověku. Šlechta na to odpověděla. Její formování a ucelování se též 

dokončilo a začala zakládat města poddanská.
81

 Tyto města měla zvláštní postavení, protože 

se v nich utvořilo městské právo. Počátky tohoto práva se nevážou k našemu území, ale 

musíme se podívat do ciziny. Bylo sem přeneseno zahraničními obchodníky jako obyčejné 

normy. Řídili se jimi jako svým osobním právem. Naše území se z hlediska práva rozdělilo na 

dva právní okruhy. První byl severoněmecký, do kterého patřila všechna města směrem na 

sever od pomyslné čáry tvořené Malou Stranou, Slaným, Chomutovem, Kolínem, Kouřimí, 

                                                           
76

 HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. 2. vyd. Ilustroval Jiří BĚHOUNEK. Praha: Baronet, 1995. 

ISBN 80-85890-20-8. s. 8. 
77

 Přemysl Otakar I. byl mezi roky 1192 – 1193 českým knížetem. Jenže se dostal do sporu s pražským 

biskupem, což byl mimochodem i jeho bratranec, Jindřichem Břetislavem a musel do exilu. Na knížecí stolec 

usedá Jindřich Břetislav. V roce 1197 zemřel a Přemysl se mohl vrátit. Velice rád se zúčastňoval bojů a zejména 

pokud šlo o boj o císařskou korunu, kterou chtěli Štaufové a Welfové. Český panovník střídal strany a vysloužil 

si titul krále od obou rodů, 1198 od Filipa Švábského a o pět let déle v roce 1203 mu korunu udělil i Ota IV. 

Brunšvický. Dokonce v roce 1204 byla tato koruna potvrzena i papežem. Tradiční velký zisk pro české země je 

listina roku 1212 – Zlatá bula sicilská, která zajišťuje mimo jiné i dědičnost královského titulu. 
78

 HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. 2. vyd. Ilustroval Jiří BĚHOUNEK. Praha: Baronet, 1995. 

ISBN 80-85890-20-8. s. 35. 
79

 Přemysl Otakar II. přišel na svět v roce 1233 a stal se jedním z nejvýznamnějších králů našich dějin. Mezi jeho 

velké počiny patří vybudování velké říše uprostřed Evropy, která sahala od českých zemí až k pobřeží 

Jaderskému moři. Ve své době patřil mezi nejmocnější a nejvlivnější panovníky Evropy a měl i zájem o císařský 

titul, který však nezískal, jeho moc by byla pak ještě větší, toho se volitelé báli. Jeho přízvisko je ,,železný a 

zlatý“. Železný proto, že byl udatný v boji a zlatý, protože byl velice bohatý. 
80

 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po 

současnost. [1. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1. s. 202. 
81

 Poddanská města patřila do panství a obyvatelé těchto měst byli poddanými vrchnosti, která město vlastnila. 

Vrchnost mohla v podstatě po svých poddaných vyžadovat robotu, ale spíše jim místo toho udělovala privilegia. 

Důležité bylo, aby žádné udělené privilegium neporušovalo finanční zisky vrchnosti a její práva. Ty města, která 

se postupem času stala velmi významná, se svými právy blížila městům královským. I když vrchnost 

rozhodovala, zda se má stát z osady město či ne, musel to vždy ztvrdit i panovník. Rozsah ani význam těchto 

měst se nedal rovnat s městy královskými. A zisk tento druh města získával svojí polohou, vedly tudy obchodní 

cesty. 
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Olomoucí a Poličkou.
82

 Druhý právní okruh se nazýval jihoněmecký a tam náležela všechna 

města směrem na jih od výše zmíněné pomyslné čáry.
83

 I když se jednalo o dva různé aspekty 

práva, rozdíl nebyl v konečném důsledku až tak razantní po stránce společenské a 

hospodářské.
84

 Největší rozdíly se daly najít zvláště v oblasti soudnictví. Když bylo založené 

nové město, dostala určenou nejenom právní příslušnost, ale i mateřské město, které mu mělo 

v jistých problémech pomáhat. Postupem času se sídelními městy pro severoněmecký právní 

okruh staly Litoměřice a Opava, dále v polovině 14. století Olomouc. Pro jihoněmecký okruh 

to bylo Staré Město pražské, Jihlava a Brno. V této oblasti práva byl vztah mezi jednotlivými 

městy volnější, a tak se původní oblast rozdělila na menší čtyři, a to pražskou, znojemskou, 

brněnskou a jihlavskou. Dále se tyto oblasti členily podle vrchnostenské příslušnosti měst 

nebo krajské. Na to navázal další akt, vznik sídelních měst nižšího řádu. Tento princip 

pokračoval dále a v 15. století se stalo, že některá města přecházela k jinému místně 

převažujícímu okruhu. 
85

 

Utvořily se nové vrchní soudy. V severoněmeckém právním okruhu to byly Litoměřice a 

pro Moravu Olomouc. V jihoněmeckém okruhu Staré Město a Brno. Velice důležitá byla 

jednotnost městského práva, která platila bez rozdílu pro města poddanská i královská. Občas 

i vrchnost dala svému městu královské právo. To znamenalo, že město dostalo jistou vnitřní 

svobodu, práva a zvyklosti, které byly používání v některém královském městě poblíž. 

Naproti tomu se pak počítalo s vojenskou pomocí města vrchnosti. 

Každé město mělo vnitřní sociální strukturu a všichni obyvatelé měli v této struktuře svoji 

roli. 
86

 

Nejvyšší vrstvou ve městě byl radní patriciát. Ten se chtěl více angažovat do řízení země, 

o to se pokusil na počátku 14. století, ale neúspěšně. Nedlouho poté zanikl a utvořil se druhý 

                                                           
82

 Magdeburské právo bylo označení pro jeden typ práva městského, které vycházelo z městského práva 

Magdeburku, což je město v Německu. Toto město mělo docela velký vliv na utvoření a následné aplikování 

městského práva na našem severním území, v Polsku, Litvě, Bělorusku, Uhersku a na Ukrajině. První zmínka o 

tomto právu je z roku 1188 na listině od magdeburského arcibiskupa Wichmanna. 
83

 Norimberské právo je další ze souboru městských práv, které se u nás vyskytovalo. Je to tedy soubor právních 

zvyklostí, který k nám dorazil z Norimberku. 
84

 SEDLAŘÍKOVÁ, Diana. Právní naučení Olomouce 1598 – 1618 v kontextu raně novověkého městského 

práva. Olomouc, 2013. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta filozofická. 

Vedoucí práce Jaroslav Miller. s. 16. 
85

 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po 

současnost. [1. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1. s. 204. 
86

 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po 

současnost. [1. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1. s. 204. 
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patriciát, někdy kolem poloviny 14. století. 
87

Asi deset procent obyvatel města bylo součástí 

této vrstvy. K podobnému postavení a důležitosti, stejně jako původní patriciát, dosáhla tato 

renovovaná vrstva až v období husitství. Další skupinou byly střední městské vrstvy. Sem se 

řadí obyvatelstvo řemeslnického a obchodního původu, kterých bylo přes polovinu všech 

obyvatel města. Díky jejich ne příliš vysoké hospodářské aktivitě a schopnostech, se mohli 

účastnit na vládě pouze u sebe ve městě. Zkoušeli se angažovat i do vyšších kruhů, jako je 

panovník a šlechta, tam se jim ale nepovedlo udržet a v 15. a 16 století odešly z vedení země. 

Městskou chudinu, jako další vrstvu, tvořili nejrůznější služebníci, závislí výrobci, žebráci 

apod. Ve městě neměla práva a stávalo se, že když nastala krizová situace, radikalizovala 

střední vrstvu. Další skupinu obyvatel tvořili židé a duchovenstvo.
88

 

Panovník měl v každém městě svého zástupce, kterému se říkalo rychtář.
89

 Samozřejmě 

později i šlechta měla v poddanských městech své zástupce. První rychtář, jenž byl zachycen 

dobovým pramen u nás, pobýval ve městě Uničov v roce 1234 a zároveň se toto město může 

pochlubit nejstarší městskou listinou na území Čech a Moravy.
90

 
91

Úřad rychtáře nechal 

panovník obsadit pronájmem, a to časově určeným nebo doživotním, někdy i dědičným. 

Tento proces zůstal zachován až do období husitství.
92

 Mezi hlavní úkoly rychtáře patřily mír, 

pořádek a dodržování právního řádu ve městě. Z toho vyplývá, že mu podléhalo i soudnictví, 

odkud byl povinen odvádět pokuty, které se udělily, pánu města a sám rychtář si nechával 

částečný podíl. Městský soud se zabýval všemi událostmi měšťanského rázu, což zahrnovalo i 

spory o majetky mimo město samotné. Dokonce tyto soudy disponovaly právem zakročit proti 

šlechtici, pokud spáchal zločin na území města. A měšťan musel být souzen pouze měšťanem 

a soudem městským. Hlavní osobou u všech typů městských soudu byl rychtář. Slavnostní 

                                                           
87

 Pod pojmem radní patriciát, též známý jako starý patriciát, se nejčastěji rozumí politicky, sociálně a 

ekonomicky silná skupina měšťanů, kteří se podíleli na vládě ve městě. Jejich moc se dá odvodit od 

podnikatelských aktivit. Nejčastěji se jednalo o německé příslušníky. Starý patriciát je proto, že se pak během 

14. až 15. století vytvořil nový patriciát, který už čerpal svoji moc z jiných zdrojů, a jednalo se už hlavně o české 

příslušníky. 
88

 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po 

současnost. [1. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1. s. 204. 
89

 WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst: život veřejný v XV. a XVI. věku. V Praze: Nákladem 

Matice české, 1892. Novočeská bibliothéka, č. 29. s. 3. 
90

 Unicov: Stručná historie města. [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: 

http://www.unicov.cz/strucna-historie-mesta/d-1830/p1=13523 
91
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městský soud, jinak nazýván zahájený soud, se zahajoval slavnostním ceremoniálem. 

Realizoval se o suchých dnech,
93

 a to čtyřikrát ročně, někdy se stala i výjimka a konal se 

častěji. Oproti tomu v menších městech se spíše upřednostňovala frekvence jedenkrát ročně. 

Obvykle na tento druh soudu navazoval další typ, zavitý soud.
94

 Zde se projednávaly spíše ty 

méně důležité věci nebo případy, které se staly nevyřízené na již zahájeném soudu. Jak je 

výše zmíněno, rychtář byl hlavní osobou, která rozhodovala. Oba typy soudu vedl a měl na 

starosti rozsudek a ručení za finanční stránku. Specifickým obdobím byla sezóna trhů, kdy se 

konaly denní soudy. Ty řešily drobné přestupky proti městskému pořádku. Po vykonání 

jakéhokoliv rozsudku, bylo možné odvolání k panovníkovi. Většina měst disponovala osobou, 

která se jmenovala městský hofrychtéř, který za obnovení konšelského úřadu spolu s 

podkomořím pobíral důchod. 
95

Pokud se soud konal v poddanském městě, odvolávalo se 

k pánu města. Proces odvolání proti rozsudku se konal při příležitosti návštěvy podkomořího 

na výročním soudu. 
96

 

Městská samospráva měla první náznaky již během první soudů. Panovník městům 

zaručoval svobodný proces rozhodování, kromě hrdelních zločinů. Stejný proces, jaký se stal 

u zemských soudů, nastal i u soudů městských. Ti obyvatelé, jež rozhodovali spory, vytvořili 

sbor přísežných. Výkon své funkce museli potvrdit přísahou, odtud jejich název. Tuto 

komunitu tvořili převážně bohatí kupci. Od druhé poloviny 13. století můžeme pozorovat 

vytváření městských rad. Docházelo k odlišení přísežných a radních. Prameny hovoří o 

žádostech větších měst o povolení stavby radnice a též žádají o vlastního městského písaře, 

který se však v přemyslovské době příliš nevyskytuje.
97

 V menších městech docházelo 

k rozdělení až o necelých sto let déle. Poté, co se zformovala rada města, došlo k další 

významné události. Omezily se práva rychtáře a jeho celkový vliv na město nebyl již tak 
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markantní. Avšak i přesto se městům nepovedlo úplně vymanit z vlivu panovníka, kromě 

období husitství.
98

 Docházelo i k případům, kdy se město pokoušelo rychtu vykoupit, a to 

z důvodu podřízení si rychtáře. Z českých měst se to povedlo pouze Brnu v roce 1376, které 

úřad rychtáře vykoupilo a jmenovalo si ho samo, ostatním českým městům se to povedlo až 

v 15. století.
99

 

Rada města se nakonec stala samosprávným orgánem. Volil jí patriciát města a král, 

potažmo byla potvrzována podkomořím. Při volbě nové rady byla navržená nová rada tou 

odstupující a k tomu se změnila jenom část konšelů. Důvod byl prostý, měl se tím zachovat 

chod města a pokračování funkčnosti rady předešlé. Opak se stal pravdou, tento způsob 

obměny rady vedl spíše k její uzavřenosti a postupně ve 14. století pronikly do rady střední 

vrstvy. 
100

 

Konšelem se mohl stát člověk, který žil trvale ve městě, vlastnil nemovitost. V dalších 

požadavcích byla města odlišná, každé si totiž mohlo stanovit dodatečné podmínky. Nejčastěji 

se to týkalo majetku nebo více než tříletého pobytu ve městě. Předseda rady se nazýval 

purkmistr. Na této pozici se konšelé střídali a záleželo na jejich dobrém úmyslu, jak dlouho 

bude purkmistr vykonávat svůj úřad. V radě jich zasedalo od čtyř do dvanácti, záleželo na 

velikosti města. 
101

 Nejstarší zmínka a zároveň doklad o funkci předsedy rady, purkmistra je 

z konce 13. století ve městech Litoměřice a Znojmo. Prameny hovoří o pravidelnosti tohoto 

úřadu od 14. století. 
102

 

Rady se zpočátku scházely v domech konšelů, ale když se vybudovaly radnice, schůzky se 

pochopitelně přesunuly tam.
103

 Ale nejenže tam působila městská rada, ale radnici začal 

obývat i písař, byla tam přenesena městská kniha, pečetidlo, truhla s městskými privilegii, 

městské finance. V poslední fázi přesouvání se usídlil na radnici i rychtář. Došlo tedy k tomu, 

že se správní funkce města a politika centralizovala. 
104

Radní se scházeli kontinuálně 
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k ranním schůzkám, které byly neveřejné.
105

 Probírali na nich všechny záležitosti, jež měli 

v kompetenci, ať méně či více důležité. Města sama si určovala svůj právní řád, samozřejmě 

záleželo na jejich právním okruhu.
106

 

Radní soudnictví bylo z hlediska vývoje ve městě nejpomalejší. Důvod by ten, že si soudy 

stále udržovaly v majetkoprávních záležitostech svůj význam a navíc pravost soudních 

jednání byla zaručena svědectvím přítomných osob. Pro obyvatele bylo výhodou, že rada 

zasedala denně a její jednání bylo neformální. Pokud chybělo svědectví, dokázalo se nahradit 

kvalifikovanými svědky a navíc se celé jednání zapisovalo do knih k tomu určených pod 

přísným dohledem rady. Tento akt byl zatím určujícím pouze pro větší města, menší města a 

samozřejmě i poddanská města tuto výsadu neměly. Tam zatím ještě neproběhlo k oddělení 

rady a soudu a soudnictví bylo v rukou rychtáře. 
107

 

Konec 14. století se stal symbolem (z hlediska městské správy) vzniku nového 

samosprávného orgánu, a to městská obec. Tvořilo jí širší shromáždění měšťanů a řemeslníci. 

Původní funkce se spojovala s vyslovením souhlasu radě v důležitých věcech, především 

pokud se jednalo o finanční otázku. A Staré Město pražské se může pochlubit tím, že už na 

konci 14. století fungovala městská obec jako kontrolní orgán a zastupovala město 

navenek.
108

 

3.2.  Od husitství do poloviny 18. století 

Pomalu ale jistě přichází období husitské, kdy ve správě měst došlo k razantním změnám. 

Královský zástupce ve městě, jímž byl rychtář, ztratil svůj vliv, protože i královská moc 

v zemi příliš nefungovala.
109

 Rychtu si často města přebírala sama a jmenovalo si svého 

vlastního rychtáře. Což znamenalo, že se rychtář stal závislým na radě a stal se zřízencem pro 

pořádkovou službu. V poddanských městech se tak radikální změny nekonaly. Občas se stalo, 

že bylo nějaké to město povýšeno, a to na město královské. Co se týče měst katolických, ta se 

vyvíjela dále bez nějaké větší změny. I když jeden důležitý fakt zde stojí za zmínku, nahoru 

vylétl význam těchto měst, protože se o ně opírala katolická strana a šel dolů vliv rychtáře na 

úkor rady. Celkově města nabyla v období husitství velkého významu. V této době se města 
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většinou osamostatnila (zbavila se závislosti na panovníkovi). Též se rozvíjela její 

samospráva a dokonce se stala novým stavem. Jiří z Poděbrad se stal správcem a ředitelem 

pražských měst, a to mu umožnilo, za podpory zástupců měst, stát se králem. Po nástupu na 

trůn uděloval městům privilegia jak správního, tak hospodářského zaměření. Všechno netrvá 

věčně, a tak za vlády Vladislava Jagellonského dochází k napětí mezi šlechtou a městy. Tlak 

mezi těmito dvěma stavy vyústil ve spor politický a hospodářský. Šlechta vyžadovala po 

městech, aby se účastnila sněmů.
110

 

V roce 1500 vyšlo vladislavské zřízení zemské,
111

 u jehož hlasování nebyla města, a tak 

ho odmítala. Šlechta samozřejmě měla své argumenty, že města přísluší pod moc královskou 

a nemají žádný důkaz o tom, že jsou plnoprávným stavem. Král Vladislav se jednoznačně 

v tomto ohledu postavil za šlechtu. Města si však svůj ,,důkaz“ vydobyla. V roce 1508 byl 

udělán zápis do desek o právoplatnosti jejich hlasu. Podmínkou ale bylo, že to musí týkat 

přímo měst. Za nedlouho poté přichází další smlouva, tentokrát svatováclavská. Ta hovoří o 

ziscích pro města v rozlišení soudu městského či zemského a hospodářské záležitosti šly ku 

prospěchu šlechty. 
112

 

Vnitřní správa byla o něco pestřejší, protože klesl význam rychtáře. Během 15. století 

docházelo k vykupování rycht i v katolických městech a na přelomu 15. a 16. století přišla 

řada konečně na města poddanská. Konečný důsledek byl zřejmý, rychtář se stává závislým 

na radě a z jeho staré funkce mu zbyl menší podíl na městském soudnictví. Právě toto odvětví 

správy přešlo pod radu. Počet konšelů byl přímo úměrný velikosti města. Ve městech 

královských, která byla součástí jihoněmeckého okruhu, jich zasedalo nejčastěji dvanáct. 

V malých městech čtyři až osm a v pražských městech osmnáct. Naproti tomu 

v severoněmeckém okruhu se rozlišovaly dvě věci. První byla vlastní rada, kde zasedalo čtyři 

až šest konšelů a druhou soudní přísežní, těch jste mohli napočítat od sedmi do jedenácti. 

Právě v 15. potažmo 16. století byli i přísežní počítáni do rady. Předsedou rady se stal vždy 

jeden konšel, jenž se nazýval purkmistr. A kdo tento titul získal jako první v roce, jeho funkce 
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se nazývala primas, též primátor. Měl na starosti městské hospodářství. Jak se rozvíjela správa 

českých měst a s ní spojená administrativa, vyloučil se s rady písař, který se stal pravidelným 

zaměstnancem.
113

 

Stavovská revoluce v roce 1547
114

 se velice podepsala na následném vývoji měst.
115

 Od 

panovníka Ferdinanda I. přišla tvrdá rána, zavedl přísné sankce, ze kterých se například Praha 

dostávala až do konce 18. století. Součástí trestu byla i kontrola politická, tak samosprávná. 

Všechna pražská města dostala od krále přidělené hejtmany a do ostatních měst byli dosazeni 

rychtáři. Tuto funkci získali loajální šlechtici nebo měšťané. Městské rady byly obměněny, a 

to skupinou kariéristických osob, které by i svou matku prodali. Dokonce to zašlo tak daleko, 

že když někdo něco řekl hlavně proti králi, ať už v hostinci za zavřenými dveřmi nebo se 

prořekl na veřejnosti, vše se hlásilo na radnici a z radnice se šlo až na Hrad. 
116

 Rychtář též 

dohlížel na cechy, které potřebovaly jeho souhlas, aby se mohly sejít.
117

 Přišly i sankce 

hospodářské. Probíhala konfiskace majetku a odevzdání zádušních důchodů panovníkovi. 

Města, jež byla takhle postižena, se trvale zadlužila, až král svoje původní nařízení musel 

zmírnit. Výše zmíněné tresty se netýkaly úplně všech měst, města věrná králi, byla těchto 

sankcí ušetřena. A města na Moravě se tohoto aktu ani nezúčastnila. Odplata krále byla 

vskutku přísná a česká města obdržela obrovský zásah do své samosprávy. 
118

Snažila se s tím 

alespoň po nějaké stránce vyrovnat a nastala kompenzace alespoň na poli kulturním a 

ekonomickém. Tlak během následujících let houstl, až vše vylezlo na povrch v roce 1618.
119

 

Po bitvě na Bílé hoře se situace skoro opakovala. Města byla velice postižena a trvalo 

velice dlouho, než se vzpamatovala.
120

 Císař obral města o jejich privilegia. Ferdinand II. 
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nejdříve zkusil do měst dát své hejtmany, ti ale nevydrželi, a tak se situace vrátila do období 

po roce 1547. Naopak města, která zůstala při povstání věrná, dostala jako odměnu nové 

výsady. Jednalo se hlavně o vynětí z pravomoci podkomořího. Tato cesta se stala výchozí 

k zisku privilegií. Ve městech se znovu zvedl vliv panovníka na chod města a rychtář 

předával instrukce dál do oběhu města. Rychtář se stal čestným členem rady a měl na starosti 

dohled nad veškerou hospodářskou a administrativní činnost města. Podkomoří měl instrukce, 

aby zajistil vrchní dozor na veřejné, policejní hospodářské záležitosti všech měst. Městské 

rady byly dvanáctičlenné a měnil se tam každý měsíc purkmistr. Hlavně na Moravě vzniklo 

takové specifikum, že se ustavila ještě vnější rada, jež byla tvořena šesti konšely (staršími) 

z rady předcházející. Odpovědnost rady spočívala především ve sféře finanční a hospodářské. 

Často měla výpomoc v osobách úředníků či v úřadu šestipanském.
121

 Jak je již nastíněno, 

pracovali samostatně, avšak dozor nad sebou měli, a to ve formě dohledu primátora, jednoho 

staršího a rychtáře.
122

 

V roce 1706 přišel zvrat v řízení městských financí. Správa důchodů byla svěřena do 

rukou panovníkova úředníka, kterým se říkalo hospodářští inspektoři. Ti vedli finance města 

sami, na druhou stranu byl zachován alespoň dohled přehližitelů účtů, které volila rada. 

Moravské území se řídilo přísnějšími nařízeními. V roce 1726 se zřídila hospodářská 

ředitelství, jež byla zcela nezávislá na městské radě. Na její funkčnost dohlížela pouze 

císařská hospodářská komise nacházející se v Brně. Též se zachoval dohled nad cechy, který 

měla rada.  Přišel rok 1739 a s ním generální cechovní artikule, která upravovala statuta 

cechům. Příliš se to nevydařilo, ale přichází již období úpadku cechů a začíná rozvoj 

manufaktur. Soudnictví pokračovalo ve formách staršího rázu. Nebylo jednotné a závislé na 

panovnických orgánech. Zachovaly se všechny úřady, které oplývaly soudní pravomocí, ale 

zůstaly závislé na radě.
123

 

Panovníkovy zásahy do chodu měst se stále více prohlubovaly a byla celkem čitelná 

neefektivnost správy měst v podobě kompromisní, kterou získala v roce 1547. Modernizace 

se nevyhnula ani městské správě, kde se stále aplikovaly až středověké formy. Město už 
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nemělo sílu vzdorovat nárokům státu a už vůbec ne zajišťovat prosperitu městu 

samotnému.
124
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4. Správa města Horažďovic v raném novověku 

4.1.  Od 16. století do roku 1618 

Půta Švihovský vládl v Horažďovicích na přelomu 15. a 16. století a zařídil městu řadu 

privilegií.  Vydobyl si u krále Vladislava právo, aby mohli horažďovičtí radní pečetit 

červeným voskem.
125

 Byl to významný počin, protože v tomto období mohli tímto voskem 

pečetit jen páni. Švihovských vláda se postupně vyostřovala, až to skončilo sporem mezi 

správou města a šlechticem. Švihovští se zadlužovali, a to vyhovovalo hlavně městu, které 

naopak bohatlo. Horažďovice najednou začali vlastnit rybníky a lesy, rozvíjel se obchod a 

řemesla.
 126

 Horažďovicím patřilo sedm mlýnů, z kterých odváděla Švihovským poplatky. 

Půta Švihovský se rozhodl, že vydá pro město listinu, která mu zajistí vybudování dvou 

rybníků, to se nakonec stalo v roce 1503.
 127

  Nakonec spor mezi Švihovskými a městem 

vybublal na povrch, a to vedlo k vydání listiny v roce 1570, kde Horažďovice dostaly právo 

vařit pivo. To nebylo vše, také si nemuseli nutně kupovat pivo v panských pivovarech.
128

  

O osm let později byla vydána další listina, která víceméně hovořila a potvrzovala totéž, 

co listina předešlá.
129

 Ještě v témže roce došlo k dohodě mezi pánem Horažďovic a 

Alexandrem Záborským z Brloha, že město už nekladlo důraz na hostinci ve Slatině, pokud 

budou platy městskému špitálu.
130

 Dalším pánem byl Karel Švihovský, který městu dokonce 

vzal mlýn na Větrově. To už město nevydrželo a podalo žádost císaři, ten skrz svoji komisi
131

 

rozhodl ve prospěch Horažďovic a mlýn byl navrácen.
132

 Vše nebylo tak idylické, město se 

zavázalo pánovi, že mu zachovají poslušnost a protože ne všem se to líbilo, někdo byl 

dokonce poslán do vězení v Bechyni.  

Za Děpolta se vyhlásilo 50 artikulů, které byly pro město velmi kruté. Městská správa 

musela být neustále k dispozici. Primas, purkmistr i rychtář musel vždy, pokud byli zavoláni, 

okamžitě na zámek. Doba vlády pána Děpolta nebyla nijak přívětivá, ale i on umírá, a to 

                                                           
125

 SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 4. 
126

 ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní středisko, 1990. 

ISBN 809000623X. s. 24. 
127

 SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 5. 
128

 SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 8. 
129

 SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv.14. 
130

 SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 12. 
131

 Komise vypsána jmenovitě: Petr Vok z Rožmberka, Volf Novohradský z Kolovrat a Adam ze Šternberka. 
132

 SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 16 – listina z 12. 12. 1589. 



24 
 

v roce 1616, kdy pomalu, ale jistě nastává situace, která ovlivní Horažďovice a české země na 

další staletí.
133

 

4.2.  Období třicetileté války 

V roce 1622, tedy už ve víru třicetileté války, spadly Horažďovice pod vládu nové 

vrchnosti. Novým majitelem se stali Šternberkové. Situace za jejich panování se uklidnila. To 

se můžeme dozvědět i z dobových pramenů. Šternberkům Horažďovice spíše sloužily jako 

pokladnice a příliš se nestaraly o svoje pozemky. Samozřejmě když se o město nestala 

vrchnost, někdo to dělat musel. Tímto vykonavatelem se stali měšťané, kteří byli zároveň 

součástí správy města.
134

 

Dobové prameny hovoří o prvním obnovení rady, během války, v roce 1628.
135

 Vrchnost 

v následujících dvaceti letech, nově ustanovenou radu potvrdila ještě sedmkrát. Důležitým 

faktem zůstává, že se nikdy jmenování nové rady nezúčastnila vrchnost, nýbrž zastupující 

úředník. Dokonce ani tento pověřenec se každý rok nedostavil k ustavení nové vlády a de 

facto pět let páni nezasahovali do chodu městské správy.
136

 

Rada města byla tvořena dvanácti členy. Purkmistr byl v úřadu čtyři týdny. Jeho funkce 

byla reprezentativní na venek a stál v čele rady. Tři desítky let fungoval tento systém správy, 

ale přišla finanční krize a nejspíše i neprofesionalita úřadu purkmistra, jenž měl na starosti 

právě tento obor. Rada se usnesla, že purkmistr nesmí z úřadu dříve, než dorovná všechny 

účty a resty.
137

 Na radnici nefigurovali pouze radní, ale ještě dvanáct přísežných, rychtáři, 

šest starších, cechmistři a nižší městští úředníci.
138

 

Na pořádek ve městě dbal rychtář, také do jeho agendy spadalo trestání podle městského 

práva. Právě v této době byl velice zaneprázdněn, až se rozhodlo, že k sobě dostane na 

výpomoc další lidi. Nejčastěji mezi rychtářovy pomocníky patřily dva až tři přísežní, kteří 

řešili porovnávání dlužníků, dědické záležitosti či žádosti o přijetí pod jurisdikci.
139

 To 

zdaleka nebylo všechno, ohledně bezpečnostních opatření města. Město a jeho předměstí se 

rozdělila na čtyři okrsky a každý jednotlivý okrsek spadal pod správu jednoho čtvrtního 
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hejtmana, který byl volen. Do jejich kompetence patřilo udržování klidu a pořádku v jejich 

spravovaných úsecích a navíc k tomu nepříjemný úkol, a to výběr daní a úroků. Jako důkaz 

tohoto nelehkého úkolu, nám poslouží dobové záznamy, které hovoří o tom, jak například 

v roce 1632 byli čtvrtní hejtmané vězněni za opožděný odvod peněz.
140

 Mezi další úkoly 

těchto hejtmanů, byla prevence požárů a zajištění bezpečnosti před tímto živlem. Pokud se 

poblíž vyskytovalo nepřátelské vojsko nebo se konaly trhy, vešla v platnost přísná 

bezpečnostní opatření.
141

 Mezi zaběhnutá pravidla patřilo upozornění měšťanů, aby 

zabezpečili komíny, nepouštěli k sobě cizí lidi a zřídili nádrže s vodou. Předpokládalo se, že 

oheň nemusí být pouze úmyslný, ale že může vzniknout i náhodou, omylem. Proto se rada 

usmyslela, že ustanoví úředníky, kteří budou dohlížet na měšťanská topeniště. Po roce 1642 

se jednalo o dvě osoby, zvláště k tomu určené – Jiří Gregor a Jiří Pokorný. Do té doby tuto 

povinnost měli hejtmani.
142

 

Dalším nesporně důležitým článkem městské správy byl radní písař. Na starosti měl 

opravdu hodně věcí, zapisoval do radních manuálů, vedl knihy smluv a veškerá úřední 

tématika též spadala do jeho kompetence. Protože se papíry a úřední spisy stále více množily, 

dostal k sobě pomocníka. Na druhou stranu nemůžeme připisovat všechny dovednosti pouze 

písaři. Radní samotní vypisovali své záznamy, což se dá interpretovat z dobových pramenů a 

navíc nám prozradí i to, že všichni radní uměli psát.
143

 Ve svém funkčním období si 

purkmistr vedl svůj purkmistrovský manuál. Písař byl přítomen vždy v úřední dny, kdy 

vykonával drobnou úředničinu, mezi kterou se dá zařadit zaúčtování nájemních a kupních 

smluv, popřípadě dědických porovnání. Spíše méněkrát, něž vícekrát do roka se stalo, že byli 

svoláni všichni obyvatelé města i mimo úřední dny a byla jim interpretována nařízení 

vrchnosti či nějaký akt vůči vojákům.
144

 

Pravidelnost schůzek radních s měšťany probíhala po celou dobu třicetileté války. 

Obyvatelé Horažďovic nebyli přímo nadšeni z těchto sešlostí, protože se jednalo o velice 

nudné a stejné přednesy radních, a tak se můžeme v pramenech dozvědět, že občas docházelo 

i k napomínání, kvůli nepříliš velké účasti, a to i ze strany správců města.
145

 Mezi 

probíranými tématy se nejvíce řešily finance. Město bylo zvyklé na jiné okolnosti v této sféře. 
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Dříve hojností peněz a majetky oplývalo, teď zadluženost stoupala a cesta ven se jen tak 

nerýsovala. V českých zemích se naplno rozběhla rekatolizace, samozřejmě zasáhla i 

Horažďovice, ale dá se říct, že byla odsunuta až na místo druhé. Dostupné spisy hovoří o tom, 

že radní často upozorňovali na přestoupení ke katolické víře, a to v letech dvacátých.
146

 

V následujícím desetiletí připomínání téměř vymizelo a zájem na bohoslužbách byl tristní.
147

 

Čtyřicátá léta přinesla téměř nulovou účast a dokonce i radní museli tuto událost nějak krýt, 

proto radní písař udělal drobnou poznámku, že měšťané byli upozorněni k chození do 

kostela.
148

 

Obyvatelé Horažďovic se přikláněli ke kališníkům, naopak Šternberkové ke katolíkům. 

Zpočátku se snažili usměrnit své poddané, moc se jim to nedařilo, protože i je hlavně tížily 

ekonomické problémy. Dokonce to zašlo tak daleko, že se vrchnost rozhodla tolerovat jejich 

víru, z jednoduchého důvodu, zisk peněz.
149

 

Horažďovice měli i svého faráře, ten to neměl vzhledem k nastíněným událostem výše, 

příliš lehké. Místní nezajímala katolická víra a vrchnost naň tlačila, aby lidi motivoval, 

dokázal jim jedinečnost katolické víry. K nelibosti ostatních přispěl i fakt, že Buquoyovi 

vojáci odvedli místního faráře,
150

 ještě během českého stavovského povstání, po té byla fara 

dlouho neobsazena.
151

 Horažďovický farář na neposlušné občany nebyl sám. Františkáni se 

nastěhovali zpět do místního kláštera a do města přijel i jezuita Albrecht Chanovský z Dlouhé 

vsi.
152

 Nikdo z výše uvedených nedokázal víru horažďovických lidí zlomit.
153

 

Měšťané nebyli jenom špatní a neposlušní, jak to vypadá v dobových materiálech. Jejich 

věno na výrobu nových zvonů nebo zřízení špitálu
154

 nebo nová střecha kostela
155

 nebo dříví 

na opravu kostela,
156

 tím vším pomohli právě měšťané. Pokud to bylo nezbytné, nebáli se lidé 
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sáhnout hlouběji do kapsy a pomoci městu a za zmínku stojí ještě jméno největšího zvonu – 

Michal.
157

 

4.3.  Následný vývoj do 18. století 

Po vestfálském míru už jsou válečné útrapy pryč. Ale je nutno dodat, že ojedinělé nájezdy 

raubířů, zlodějíčků a zbytků švédských vojsk byly. Právě taková skupina Švédů do 

Horažďovic pronikla a drancovala, za to, že při střežení byla nedbalá stráž, dostali trest.
158

 

Na zasedáních rady nebyla příliš hojná účast. Paní Horažďovic se snaží nutit konšele do 

schůzek pod udělením pokuty. Ale ani to je moc nepřinutí se scházet. Ve městě zase 

přetrvával konflikt město vs vrchnost.  V důsledku toho byl uzavřen pivovar, ale nikdo se 

v téhle době nepokoušel o protest, panoval všeobecný strach z vězení.
159

 

Na začátku šedesátých let 17. století přišel do Horažďovic Johanes Augustin Gregor. Byla 

mu nabídnuta pozice písaře na zámku, ale odmítl. Vrchnost okamžitě vydala rozkaz 

k zatknutí. Když byl odváděn, utekl a vyhledal útočiště v místním kostele, kde mu farář 

poskytl přístřeší. Městský rychtář se bál vrchnosti, a tak chtěl podniknout násilnou cestu do 

kostela. To se mu nevyplatilo, odvolali ho z funkce a navíc vsadili do vězení. Gregor se 

nakonec stal písařem na obci.
160

 

Ke konci 17. století je prameny dokázaná rozháranost městské rady a její nefunkčnost. 

Měla být otevřena pokladnice, za přítomnosti městských představených, purkmistra a 

rychtáře. Při pokusu o otevření zjistili, že nemají jeden klíč. Truhla byla nakonec otevřena až 

s pomocí zámečníka a ku podivu všech se v ní nic nenacházelo.
161

 

Válečné důsledky byly stále cítit, město muselo odevzdávat finanční a naturální injekce 

pro vojska a dokonce se někdy rada nemohla ani sejít, protože byl problém s vojáky.
162

 

V roce 1681 byla Horažďovicím stvrzena privilegia.
163

 Určil se úkol rychtáře, jenž měl 

povinnost být na každém zasedání městské rady, a to bez výjimky. Dále město mohlo jakkoliv 

pracovat s nemovitostmi, zákaz platil při odkazování jako zádušní majetek, také město mohlo 
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vařit pivo, pálit pálenku, konat třikrát do roka výroční trhy a vysazovat cechy. Pro obyvatele 

měst stále platilo osvobození od roboty. Dokonce podruzi
164

 byli za své služby placeni a 

omezilo se jejich využívání. Listina též stanovila měšťanské poplatky vůči vrchnosti. Prekérní 

situace nastala s vládou Kláry Bernardiny, kdy konšelé museli v roce 1711 vést účetní 

záznamy zdarma. Situace se musela co nejrychleji vyřešit. Město zvedlo nájem v mlýnech a 

redukovalo platy svým zaměstnancům. Ani tyto opatření nepomohla a konšelé si museli 

odpykat o dva roky déle trest.
165

 Klára Bernardina dokonce snížila o polovinu ceny ryb. 

Hraběnka Filipína Thunová udělala ještě více neuvěřitelnou věc, odpustila dluh městu ve výši 

906 zlatých, 18 grošů a 2 denáry. V roce 1738 Karel VI. umožňuje městu pořádat další 

výroční trhy a v roce 1747 Marie Terezie tuto listinu potvrzuje. 

Úzce s městskou správou byly na začátku 18. století spojeny i cechy. Pravda je, že 

podléhaly vrchnosti, ale svoje stížnosti a připomínky dávali na radnici, kde to s mistry řešili 

konšelé. Radnice kontrolovala dodržování podmínek v praxi. Byla kontrolována cena a jakost 

výrobku. Cechů bylo opravdu hodně, velmi důležitým byl cech řeznický, jemuž náleželo 

první místo mezi cechy. Dalším byl cech sladovnický, který měl na starosti vaření piva. Pak 

následoval cech pekařů, kteří měli dokonce přikázáno od rady města, aby neokrádali lidi a 

pekli pořádný chléb. Dalším v pořadí jsou krejčí, ti svým uměním zasahovali do jiných oborů, 

a tak měli časté konflikty.
166

 

4.4.  Radnice v Horažďovicích 

Stěžejní bod v historii horažďovické radnice je rok 1388, kdy se zakoupil rohový dům, 

který se stal radnicí. V roce 1602 se drobně lišila od dalších domů v okolí a ozdobovala ji 

věžička se zvonem, jež sloužila k vyhlašování požárů. Při vpádu vojsk do města během 

třicetileté války radnice lehla popelem a bohužel se zničily i důležité písemnosti tehdejší 

doby. Netrvalo to dlouho a za chvíli stála radnice nová, jenže přišel rok 1689 a radnice, spolu 

s dalšími téměř padesáti domy, zase lehla popelem. Nejspíše se jednalo o úmyslný čin, 

francouzských paličů. Zase za krátkou dobu se vztyčila nová radnice. Na průčelí se umístily 

dva erby se znakem Šternberků a nádherný, z pískovce vytvořený, znak města. Po boku nové 

radnice stál pivovar. Radniční přízemí bylo uzpůsobeno pro síně výslechové a tribunální. Dále 

z tohoto patra vedla chodba do radničního hostince a pivovaru. Pravá strana průjezdu se 
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chlubila místností pro strážné.  První patro disponovalo místností pro úřadování a zasedací 

síní.
167

 

 V této budově se nacházely i sklepy, hned tři. Účel nejníže poleženého sklepu byl 

nejspíše odvodňovací. Využití těchto sklepů bylo především pro uskladňovací potřeby. 

Nacházely se zde cenné věci a fungovalo to i jako sklad piva. 

Přišlo18. století a spolu s ním renovace průjezdu. Přistavěly se dvě místnosti, ale tento čin 

se příliš nepovedl. Jak šel čas, radnice se stala nevyhovující součástí města, následně byla 

zbourána. Zub času si vybral svou daň a na stavbě se začínaly objevovat praskliny, když se 

boural strážní domek a pivovar v roce 1926.
168
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5. Horažďovické hospodářství v raném novověku 

5.1.  Ekonomický vývoj 

Horažďovické panství se nacházelo v kraji, který byl spíše zemědělského rázu, a vedoucí 

úlohu zde měly cechy. Pravdou zůstává, že se tu manufaktury příliš nerozvíjely, až ke konci 

19. století dostaly patřičný prostor. Hlavním tahounem hospodářství v období 18. století a 

částečně i první poloviny 19. století byla řemeslná výroba. Počet obyvatel narůstal a řemeslo 

se stalo jediným zdrojem výroby.
169

 

Za vlády Švihovských město rostlo po všech stránkách, naopak vrchnost upadala. Mohl za 

to hlavně rozhazovačský životní styl Lva z Rožmitálu. Další s vrchnostenských panovníků 

musel hodně majetku rozprodat a dokonce mu hrozilo vězení.
170

 Město zkupovalo okolní 

pozemky, rybníky, lesy a do ekonomiky města se postupně zaváděly metody daleko 

efektivnější.
171

 Též pod správu města patřil pivovar, mlýny a cihelna.
172

 Zásluha je 

připisována Václavovi Švihovskému, který vydal v roce 1578 listinu, jež hovořila o výši platů 

z vyšenkovaného vína, rybolovu či samotné právo držeti šenk.
173

 Nikdo nic nedělá zadarmo, 

a to platilo i v tomto případě, město muselo převzít Václavovo dluhy, které stouply až do výše 

tisíc kop grošů uherských, dokonce i s úroky.
174

 

Ve vládě pokračoval Děpold Švihovský, a jak je zmíněno výše, vydal 50 artikulů. 

Obyvatelé města nesměli odporovat vrchnosti, město nesmělo do krčem, které patřily 

vrchnosti, dodávat pivo, dále řezníkům připadla povinnost dodávat maso pro zámeckou 

kuchyň nebo zákaz chytání ryb. Správci městské správy museli skákat, jak vrchnosti pískala. 

Koželuzi, ševci, pekaři či řezníci dokonce musel přispívat na městskou chudinu. To nebylo 

vše, horažďovičtí obyvatelé museli pomáhat při sklizni obilí a při lovu ryb, pokud to vrchnost 

usnesla za potřebné. Přísný zákaz platil i pro chov kachen, aby náhodou neuškodily rybám 

v rybníce. Vánoce byly mezním termínem pro úhradu povinných poplatků. Artikuly apelovaly 

na boj vůči opilství, cizoložství či hazardu.
175

 Aby toho nebylo málo, některá nařízení se ještě 

zpřísnila. Co se týče obilí a vína, to se mohlo prodávat pouze na náměstí a z prodeje byly 
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povinné dávky. Navzdory tomu, že město vlastnilo rybníky, museli si občané od vrchnosti 

ryby kupovat. Vcelku divoký konec 16. století a hlavně pro horažďovické obyvatele.
176

 

Přišlo období třicetileté války, kdy ubylo obyvatel, to mělo za důsledek utužení 

nevolnictví a zvýšení roboty. V dobových pramenech se můžeme dočíst o těchto krocích a 

bídě, která v Horažďovicích panovala.
177

 Vyšetřovací komise zasedla v roce 1640 a snažila se 

přijít na to, jaké jsou změny na statcích. Během tří let, od roku 1637 – 1640, z původních 

padesáti obydlí jich zbylo jenom třicet dva.
178

 Město se pokoušelo fungovat, a tak alespoň 

zakoupilo dva rybníky a došlo i k obnově kostelu sv. Jana, který se nacházel na předměstí.
179

 

Jako většina českých měst, tak i Horažďovice pozbyly svá privilegia, kterými se honosily 

v předválečné době. Přišel rok 1647 a měšťané získali zpět svobodu správy majetku, obchodu 

a darování. Též se obnovilo právo vařit pivo a jeho následný prodej v Horažďovicích a 

konečně se mohly konat dva výroční trhy.
180

  

Václav Vojtěch ze Šternberka vložil veškeré své úsilí do obnovy města. Rok 1681 přinesl 

Horažďovicím povolení volného nákladu s nemovitostmi, což zahrnovalo odkazování, prodej 

a koupi. Také byly stanoveny přesné poplatky z odběru ryb, šenkování vína a vaření piva. O 

čtyři roky později se zbudovaly sýpky, které dlouho přežily svého stavitele.
181

 

Klára Bernardýna vládla městu v obtížné finanční situaci. V roce 1713 město disponovalo 

dluhem 16 000 zlatých, v rámci opatření se zavřel místní pivovar.
182

 

Když probíhala válka o dědictví rakouské, dostaly se před Horažďovice bavorsko – 

francouzské vojsko a město oblehly. Ve finančnictví se to promítlo zvýšením kontribucí. 

Pavel z Mansfeldu udělil městu výsadu lovu, a to ptáků a zajíců na pozemcích, jež vlastnilo 

město.
183

 Horažďovicím patřily i vesnice v okolí,
184

 a tak když Marie Terezie zmírnila robotu 

pro poddané, jásali především obyvatelé přilehlých vesnic. Pro české země i pro Horažďovice 
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samotné mělo velký význam zrušení nevolnictví v roce 1781, vydané Josefem II.
185

 Poddaní 

najednou mohli uzavírat sňatky, nechat děti učit a stěhovat se, a to bez souhlasu vrchnosti.
186

 

Ještě v roce 1781 byl vydán toleranční patent, který mluvil o náboženské svobodě. Pro české 

země se tímto zákonem uzavírá jedna obrovská kapitola rekatolizace. Josef II., panovník 

osvícený, měl i zálibu v rušení klášterů, Horažďovicím se tato záliba též nevyhnula. Místo 

zrušeného kláštera se zřídila koželužna a sýpka, a to je počátek manufaktury ve městě.
187

 

5.2.  Příjmy do městské pokladny 

Největší příliv peněz do městské pokladny tekl z pivovarnictví a prodávání ryb. Rada 

měla veliký zájem o kontrolu těchto dvou odvětví a stalo se pravidelností, že se vybrali dva 

úředníci, aby dohlédli na lovení ryb a hlídání rybníků.
188

 Za každý jeden var piva město 

dostalo 2 zlaté a 48 grošů.
189

 Na počátku třicátých let 17. století se do popředí dostalo obilí. 

Stalo se velice důležitou a nedostatkovou surovinou, protože se z něho vařilo pivo, pekl chléb 

a sloužilo i k vyplácení vojáků, kterých nebylo opravdu málo.
190

 Nad obchodem s obilím 

dohlíželi městští úředníci, již měli dohled nad mlýny. S obilím se nesmělo od roku 1628 jen 

tak obchodovat, kdo obilí chtěl, získal ho na náměstí. Stráž nad obchodováním s obilím drželi 

čtyři měšťané, a kdo porušil pravidla, měli právo trestat.
191

 Řezníci a pekaři se stali 

neposlušnou složkou města. Rada města se rozhodla, že k jejich kontrole zřídí nový úřad, 

který řídili dva vybraní lidé.
192

 

Vcelku slušné příjmy plynuly do městské pokladny z obchodu a cestovního ruchu. Souvisí 

s tím tedy i starání se o cesty a brány. Též do toho můžeme zahrnout i obranu města, která 

právě ve třicetileté válce měla své opodstatnění. Určily se dvě osoby, aby vybíraly mýtné.
193

  

Válka neválka, město se poctivě připravovalo na výroční trhy a nechtělo nic opomenout. 

Před každým trhem se svolalo celé město z bezpečnostních důvodů a každý občan si vyslechl, 

na co si má dát pozor. Obezřetnost měli věnovat cizincům, vojákům a ohni. Ke své ochraně si 

cechy platily žoldnéře.
 194

 Fortnáři se zaměřovali na důkladné střežení městských bran. 
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Nebránili město pouze v období trhů, ale i mimo ně, a to před vnitřními nepokoji nebo 

nájezdu žoldnéřů a byli pod správou jednotlivých cechů.
195

 

Z mlýnů městu šly také peníze. Horažďovice spravovaly za třicetileté války pouze dva 

mlýny.
196

 Mlynáři, kteří byli v podnájmu, pochopitelně platili nájem do rukou městského 

úředníka
197

 a museli vyplácet kolemjdoucí vojáky obilím. Město si tuto velkou zátěž 

uvědomovalo a nájem mlynářů příliš neřešila.
198

 Měšťané, kteří oplývali podnikavým 

duchem, zajímala i místní sladovna.
199

 Neuvěřitelné na tom je, že to bylo v období, kdy město 

bylo v rozporu s vrchností a ta sebrala Horažďovicím právo várečné. I přesto se našlo opravdu 

velké množství zájemců, a tak město upřednostňovalo spíše nájem krátkodobější.
200

 

Další složkou byl úředník, který měl v kompetenci správu záduší. Kostel sv. Jana měl 

hned dva správce a ti při zasedání rady skládali kostelní účty. Kostel městu občas i půjčoval 

peníze, zvláště pak v období války, to je důkaz toho, že to byla výnosná instituce.
201

 Hlavní 

správce nad celým majetkem záduší byl hejtman. Dalším členem správy byl hrobař. První 

zmínka o horažďovickém hrobníkovi je z roku 1629, kdy byl upozorněn k lepšímu chování 

k pozůstalým.
202

 Mezi členy správy města neodmyslitelně patřil i zvoník. V roce 1629 dostal 

do rukou ceny za zvonění, které měl vybírat. Konečná cena byla přímo úměrná velikosti 

zvonu. Následné účty odnesl do rukou rychtáře.
203

 

Další příjem města tvořily kontribuční poplatky. Placení probíhalo v osmi čtvrtích a 

v devíti termínech. Jak je výše zmíněno, k městu patřily i okolní vesnice, a ty také musely 

platit.
204

 Vybraná částka činila 276 zlatých a 4 groše ve městě a v okolí 143 zlatých a 1 groš. 

Suma sumárum se jednalo o příjem 473 zlatých a 48 grošů. Číslo je hezké, ale Horažďovice si 

ho neužily celé, část se musela odvézt do Prahy.
205

 Poddaní obyvatelé často podávali 

stížnosti, kvůli výši daní. 
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Peníze do městské kasy proudily z jarmarků, které vybírali předem vybraní měšťané, když 

se konal trh.
206

 Rozvržení prodávajících bylo nezbytné a panoval v tomto ohledu přísný řád. 

Trhová ulice byla plná dobytku.
207

 Existovaly tzv. mastné krámy, kde jste si mohli opatřit 

řeznické výrobky. Nejdříve byly roztroušeny po městě a postupem času, se řeznické krámy 

začali situovat na jedno místo, dnes Hradní ulice.
208

 

Díky právu vybírat clo, jež udělil městu Rudolf II., si mohly Horažďovice připisovat další 

peníze do své pokladny.
209

 Vypukl však spor mezi Horažďovicemi a Sušicí spolu 

s Kašperskými Horami. Spor se začal řešit až na Pražském Hradě. Sušičtí a kašperskohorští 

vyslanci si stěžovali, že clo v Horažďovicích zkracuje ungeld
210

 v Sušici. Hlavním důvod 

uváděli jako ztrátovost pro císařskou pokladnu. Několik let se táhl tento konflikt, až se 

nakonec sepsalo 50 listin. A horažďovičtí se rozhodli, že ungeld doplácet budou.
211

 

5.3.  Útrata města 

Mezi městské výdaje se počítaly platy horažďovických zaměstnanců, kam patřil i plat 

purkmistra. Mimo to se sem dá počítat plat řemeslníků, část odevzdané kontribuce, diety 

úředníků, vodákův plat, obecní dluh, plat poslovi a polesnému, výživné na chudinu a 

vojsko.
212

 Purkmistrův plat byl čtyři zlaté měsíčně, a to ve třicátých letech 17. století. O 

necelých sto let déle navíc dostával jeden sud piva a tři strychy
213

 žita. Vodák pobíral plat 

čtrnáct zlatých ročně a polesný devět zlatých a dvacet grošů k tomu. 

Ve druhé polovině 16. století, město zkupovalo okolní lesy a došlo k založení lesního 

hospodářství. Horažďovice zakoupily v roce 1563 les Opěš u Babína a Velký rybník, to vše za 

50 kop. O devět let později byl koupen les Honov společně s ornou půdou, vše za 145 kop. 

V roce 1574 se koupil další les. Jak je patrné, město mělo kapitál, a tak shromažďovalo 

pozemky, což se mu v pozdějších letech vyplatilo, zejména po finanční stránce.
214

 O lesní 
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hospodářství se staral polesný, jehož plat činil čtyři kopy grošů míšenských a jedním 

strychem žita.
215

 

Další městské výdaje patřily vojsku. Především během třicetileté války si museli 

Horažďovičtí sáhnout hlouběji do kapes. Nešlo vždy pouze o peníze, často kolemjdoucí 

vojsko potřebovalo potraviny. Právě během výše zmíněného konfliktu, se někteří občané 

města rozhodli, že se radši přestěhují a někteří zase žádali spravedlnost u vrchnosti, ta však 

neměla žádnou moc.
216

 V letech 1639 – 1640 přišly další velké výdaje, v rozmezí pěti měsíců 

to bylo 14 105 liber masa, 28 210 pint piva, 28 220 liber chleba, 116 strychů ovsa a 1568 

zlatých.
217

 
218

 

K městským výdajům dále patří příspěvky na chudinu. Horažďovice vlastnily špitál a 

v roce 1538 se nacházelo šest chudých právě v této instituci. Od roku 1539 vypláceli 

představení maltézského řádu špitálu osm kop grošů.
219

 Týdenní příjem chudiny činil šestnáct 

až devatenáct grošů. Už v roce 1556 se dávalo na špitál dvaadvacet kop a dva groše. Chudým 

neputovaly peníze pouze z města, ale i z přilehlých obcí, též z úroků měšťanských 

zahrádek.
220

 

Obecní dluhy byly také nedílnou součástí výdajů města. Horažďovice dlužily především 

vrchnosti, popřípadě měšťanům samotným. Záduší bylo problémem pro město, protože si 

odtud půjčovali nemalé finanční obnosy. Například ve druhé polovině 18. století město 

dlužilo tři sta zlatých chrámu sv. Petra a Pavla.
221
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6. Závěr 
Ve své práci jsem se z počátku zaměřil na historii města Horažďovice a jasně z toho plyne 

to, že nejde vzít pouze jedno téma a napsat ho samostatně. Vzájemná koexistence různých 

odvětví vývoje města je opravdu silná. Svoji pozornost jsem upjal na přehled pánů, kteří měli 

ve vlastnictví město Horažďovice a privilegia, která udělovali nebo brali. Třicetiletá válka 

velice poznamenala Horažďovice a je to i zřejmé například z toho, jak rychle se tam střídali 

páni. Také tu narazíme na první narážky, kdo stál v čele města nebo kdo tvořil radu města. 

V další části je řádně shrnut vývoj správy v českých zemích, kde se dozvídáme, jak 

panovníci ovlivňovali česká města, jak jim brali privilegia. Asi nejhorší období přišlo po 

neúspěšném povstání v roce 1547, kdy se utužily poměry v českých městech, Horažďovice 

nevyjímaje. Došlo k mírnému oteplení vztahů a přišla další krutá rána, a to třicetiletá válka, 

kdy města trpěla po všech stránkách, především drancováním. Po té se situace uklidnila a 

města rostla. 

 Ve středu práce je postavena městská správa Horažďovic, která nás blíže seznámila 

s fungováním města.  Archivní prameny jasně dokazují, že situace nebyla úplně přívětivá, 

hlavně v období již několikrát zmíněné třicetileté války. Přes Horažďovice táhli vojáci, město 

bylo i vypleněno a navíc obyvatelé museli vojáky živit, což některé dohnalo k tomu, že se 

odstěhovali. Tato jistě nepříjemná situace je i zdokumentována, můžeme najít časté žádosti 

obyvatel města, jak žádají o snížení nebo dokonce prominutí dluhu. Rada, úředníci a další 

činitelé města, se scházeli na radnici. Dnes již bohužel nestojí původní radnice ze 14. století. 

 Hospodářská situace byla nedílnou součástí městské správy. Úředníci často 

kontrolovali funkčnost například cechů. Do Horažďovic tekly peníze nejvíce z pivovarnictví, 

sladovnictví, mlýnů a daní, ne vždy, ale příjmy převýšily náklady. Město se hlavně v období 

třicetileté války potýkalo se značným finančním dluhem, avšak i přesto zakupovalo pozemky, 

lesy a rybníky, což nám skoro s nadšením popisuje ve své publikaci Šimon.  

 Nejvíce v mé badatelské činnosti mi posloužila publikace Němce a Šimona a nemálo 

jsem se opřel o archivní prameny ve Státním okresním archivu v Klatovech, kde mi vyšli 

vstříc. 

 Správa v Horažďovicích v raném novověku je celkem široké téma. Dalo by se ve 

výzkumu určitě pokračovat dál, například diplomová práce.  
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Summary 
This bachelor thesis is about city administration in Horažďovice in early Modern 

times. The first part of this thesis concerns about historical events in Horažďovice till 18
th

 

century with branching to the city administration. The reaseon is city administration was part 

of city life for all time. We can learn somethhing about houses who ruled over the city 

Horažďovice and their actions. 

The second part deals with city administration in czech lands and her historical 

development. Also it concerns about steps of king againist czech cities. In the czech history 

kings took privilege from the cities and gave them back. 

The next part is about city administration in Horažďovice in early Modern times. 

Specifically we can learn about Thirty Year’s war which changed Horažďovice’s face really a 

lot. Ecomomical situation was changed to worse. It was a duty to gave grain or food to 

soldiers who walked near the city. It is only small list of problems Horažďovice’s citizens. In 

the city administration was very important the building where councilmans had sitting – city 

hall. You can learn something about city hall history and for imagination that they had not 

easy time. 

The last chapter of this thesis is about city economical situation in early modern times. 

There is brief historical development of this branch. Also you can learn about income and 

expenditure. The city was sufferd during the Thirty Year’s War. They did not have money or 

raw materials. On the other hand their incomes were form taxes, tourist industry, markets or 

mills. And expenditure were salary of councilmans, burgomaster or reeve. The cite had really 

big debts and the city borrowed money from church or rich citizens.  



38 
 

Seznam pramenů a použité literatury 
 

Literatura: 

ŠIMON, Eduard. Horažďovice: proměny města 1292-1992. Horažďovice: Městské kulturní 

středisko, 1990. ISBN 809000623X. 

NĚMEC, K. Dějiny města Horažďovic, Horažďovice: Okrašlovací spolek, 1936.  

BUDAJ, Marek. Dějiny světa od A do Z: Kompletní průvodce světovou historií. Bratislava: 

Príroda, 2016. ISBN 978-80-551-4863-2.  

ČORNEJ, Petr et al. Dějiny zemí Koruny české I. 2. opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993. 

ISBN 80-85192-59-4, s. 212-216. 

MANDELOVÁ, Helena. Novověk I: [učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia]. 

Ilustroval: Dagmar JEŽKOVÁ. Praha: Kartografie, 1997. Dějepisné atlasy pro základní školy 

a víceletá gymnázia. ISBN 80-7011-403-7. 

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích: od 

počátků státu po současnost. [1. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 

ISBN 80-7106-709-1.  

HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. 2. vyd. Ilustroval Jiří BĚHOUNEK. Praha: 

Baronet, 1995. ISBN 80-85890-20-8.  

HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Ilustroval Pavel BROM, ilustroval Dagmar 

BROMOVÁ. Praha: Baronet, 1994. ISBN 80-85621-97-5. 

WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst: život veřejný v XV. a XVI. věku. V Praze: 

Nákladem Matice české, 1892. Novočeská bibliothéka, č. 29.  

KEJŘ, Jiří. Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-

7184-515-9. 

ĎURČANSKÝ, Marek. Česká města a jejich správa za třicetileté války: zemský a lokální kontext. 

Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2255-2. 

 

Studie v časopisech nebo sbornících 

ŠKUDRNOVÁ, Jaroslava. Městská správa v Horažďovicích za třicetileté války v pramenech 

městské provenience, Minulostí západočeského kraje 49, Plzeň, Albis international 2014, s. 

301. ISBN 978-8086971-62-9. s 25. – 53. 

 

 



39 
 

Archivní prameny 

Státní okresní archiv Klatovy 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 4. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 5. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 8. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 10. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 12. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 14. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 15. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 16. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 18. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 19. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 20. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 21. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 22. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 23. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 57, ev. č. K 13. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 58, ev. č. K 14. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 59, ev. č. K 15. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 60, ev. č. K 16. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 88, ev. č. K 44. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 92. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 215, ev. č. K 171. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 667, ev. č. K 21, 22, 23. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 681, ev. č. K 401, 404, 416. 

SOkA Klatovy, AM Horažďovice, č. inv. 685, ev. č. K 1210. 

 



40 
 

Městské muzeum Horažďovice 

Městské muzeum Horažďovice, Tiskoviny, Manuál písaře radního města Horažďovic 

1659-1692, inv.č. A II 13. 

Městské muzeum Horažďovice, Tiskoviny, Manuál purkmistrovský 1741-1744, inv. č. A II 

27. 
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