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Obce bývalého okresu Nové Město nad Metují
(Obce seznam stav 1939, přidružení současnost).

Obec Zahrnuje obce a místa Novkuryr

Bačetín Bačetín 05/2015

Sudín 05/2015

Bílý Újezd Bílý Újezd 09/2016

Hroška 09/2016

Masty 09/2016

Roudné 09/2016

Bohdašín Bohdašín 02/2015

Bydlo 02/2015

Rokol 02/2015

Vanovka 02/2015

Bohuslavice Bohuslavice 06/2014

Bolehošť Bolehošť 08/2016

Bolehošťská Lhota 08/2016

Lipiny 08/2016

Byzhradec Byzhradec 10/2016

Bystré Bystré 04/2015

Černčice Černčice 04/2014

České Meziříčí České Meziříčí 02/2016

Skršice 02/2016

Tošov 02/2016

Deštné v Orlických horách Deštné v Orl. horách 09/2017

Jedlová v Orl. horách 09/2017

Plasnice 09/2017

Dobré Dobré 06/2017

Hlinné 06/2017

Kamenice 06/2017

Rovné 06/2017

Dobruška Dobruška

Běstviny 11/2015

Domašín

Chábory 05/2017

Křovice 12/2015

Mělčany

Pulice

Spáleniště

Dobřany Dobřany 07/2015

Chlístov Chlístov 10/2015

Janov Janov 03/2015

Jestřebí Jestřebí 09/2013

Jílovice Jílovice 05/2016

Kounov Kounov 07/2017

Hluky 07/2017

Nedvězí 07/2017

Rozkoš 07/2017

Šediviny 07/2017

Králova Lhota Králova Lhota 04/2016

Křivice Křivice 11/2017

Ledce Ledce 07/2016

Klášter nad Dědinou 07/2016

Újezdec 07/2016

Libchyně Libchyně 01/2014

Mezilesí Mezilesí 02/2014

Mokré Mokré 02/2017

Nahořany Nahořany 07/2014

Dolsko 07/2014

Městec 07/2014

Lhota - Doubravice 07/2014

Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují 12/2013, 14 

Krčín

Spy 11/2014

Vrchoviny 10/2014

Nový Hrádek Nový Hrádek 10/2017

Dlouhé-Rzy 10/2017

Doly 10/2017

Krahulčí 10/2017

Očelice Očelice 03/2017

Městec nad Dědinou 03/2017

Ohnišov Ohnišov 01/2015

Zákraví 01/2015

Olešnice v Orl. horách Olešnice v Orl. horách 08/2015

Opočno Opočno

Čánka 01/2017

Dobříkovec 01/2017

Osečnice Osečnice

Podbřezí (Skalka) Podbřezí (Skalka) 05/2017

Lhota Netřeba 05/2017

Netřeba 05/2017

Přímy 05/2017

Studánka 05/2017

Škutina 05/2017

Pohoří Pohoří 01/2016

Provodov-Šonov Provodov-Šonov 09/2014

Domkov 09/2014

Václavice 09/2014

Šeřeč 09/2014

Přepychy Přepychy 04/2017

Přibyslav Přibyslav 11/2013

Rohenice Rohenice 03/2016

Sedloňov Sedloňov 08/2017

Polom 08/2017

Ošerov 08/2017

Semechnice Semechnice 12/2016

Podchlumí 12/2016

Sendraž Sendraž 10/2013

Slavětín nad Metují Slavětín nad Metují 08/2014

Slavoňov Slavoňov 03/2014

Blažkov 03/2014

Sněžné Sněžné 06/2015

Trnov Trnov 11/2016

Houdkovice 11/2016

Malá Záhornice 11/2016

Záhornice 11/2016

Zádolí 11/2016

Val Val 09/2015

Provoz 09/2015

Vršovka Vršovka 05/2014

Vysoký Újezd Vysoký Újezd 06/2016
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KŘIVICE
Co o sobě napsali v roce 1939 v knize 
„Nové Město nad Metují a jeho kraj“:

Způsobem stavby jest tato obec původu slovanského. Doba 
založeni Křivic a jiných okolních obcí jest neznámá. Bylo-li 
Týniště, ležící u řeky Orlice, mezi 11. a 12. stol. osadou, kudy 
vedla zemská stezka od Kostelce n. Orlicí, vyúsťující za Tře-
bechovicemi na zemskou stezku, vedoucí od Náchoda přes 
Opočno na Hradec Králové, nemohlo odlehlé místo, kde se 
Křivice nalézají, tou dobou úplně zarostlé pralesem, býti oby-
dleno. Ale je nepochybno, že také zde při založení osady byl 
bohatý pramen vody. Nasvědčuje tomu pramen, jenž vyvěrá 

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
obec, která byla okresním městem

asi 200 m nade vsí a teče potůčkem, zvaným „Vrbka“. Téměř 
s  jistotou možno předpokládati, že tento potůček před stale-
tími vtékal do Orlice za Týništěm. Zdá se, že do doby pánů 
z rodu Drslavců v kraji hradeckém, kteří pilně vzdělávali země 
lesem zarostlé, tedy do 12. a 13. století, spadá doba vzniku Kři-
vic. Pravděpodobně stál zde původně svobodný dvorec - a to 
na místě dnes stojícího statku čp. 6. Dokumentárně zjištěno, 
že majitelem jmenovaného statku a první obyvatel jmenoval se 
Křivka; odtud odvozeno jméno Křivice. Soustavným zakládá-
ním vesnic podle zákupního práva (někdy mezi 12. a 13. sto-
letím) byly pozemky plánovitě rozděleny v lány a přiděleny 
zájemcům.

Týniště patřilo pravděpodobně i s Křivicemi rodu Drslav-
ců, kteří sídlili v Dobrušce nebo na Opočně. R. 1399 Týniště 
i Křivice patřily jinému Drslavci, totiž Peškovi z Častolovic. 
Křivice, Bolehošť a Vyhnanice se brzy nato dostaly v manství 
rytířů Hložků z Bolehoště (kteří sídlili na tvrzi v Bolehošti), 
a to až do r. 1511, kdy je koupil Tristan Dačický z Barchova. 
Ten je však nedržel dlouho a prodal vše již roku 1511 Miku-
láši Trčkovi mladšímu, který se nedlouho před tím stal pánem 
Opočna. V rukou Trčků zůstaly Křivice až do zavraždění Vald-
štýnova. Křivice tedy v celku měnily poměrně málo své pány. 
Zachovala se zpráva se jmény usedlíků a jejich platů již z doby 
předhusitské (1399). Tak se dovídáme, že v té době (r. 1395) se 
stal zdejší rodák Šimon plebánem v Úpici. Purkrechtní knihy 
jsou zachovány též již z doby před válkou třicetiletou (r. 1580). 
Počet usedlostí během století jen velmi pomalu rostl až do dob 
Marie Terezie a Josefa II. Historické zprávy z doby husitské 
a pohusitské se nedochovaly (r. 1400 - 1580). V hospodářském 
ohledu v té době nebylo mnoho změn ani v počtu usedlostí 
a závazků vůči vrchnosti. Jména usedlíků křivických z r. 1399 
se zachovala tím způsobem, že té doby majitel vsi, Puta z Ča-
stolovic, věnoval k oltáři kostela v Častolovicích roční úrok, 
kterým mu byla ves Křivice povinna a že přitom udal jména 
usedlíků i s částkami, které na každého k placení připadaly. 
Takovéto věnování bylo v těchto letech zapisováno latinsky do 
zvláštních knih „Libri erectionum“, které byly v naší době i tis-
kem vydány.

Držitelé Křivic byli Mutina a Sezema z Dobrušky kolem 
r. 1360. Roku 1495 prodává kníže Jindřich Mískoleský podací 
právo kostela křovického na pana Viléma z Pernštejna, kte-

rý právě v té době koupil panství Pardubice. Není jasno, jak 
se kníže Jindřich, člen rodu Poděbradů, dostal k držení Kři-
vic, které tehdy co manský statek patřily k Bolehošti. Zpráva 
o  podacím právu (r. 1495) nevylučuje možnost kališnické 
fary, poněvadž ke kostelu v Křivicích patří Lhota Bolehošťská, 
10 usedlostí v Nové Vsi, 2 ve Vyhnanicích a dříve patřily též 
Ježkovice, Ostašovice, Uřínovice, Rašovice a celé Vyhnanice. 
(Podle Flesara).

Uprostřed vsi stojí na poněkud vyvýšeném místě starobylý 
filiální kostel sv. Vavřince z r. 1495, v němž je cínová křtitelni-
ce z r. 1609, opatřená znakem trčkovským, podle nápisu ulita 
v Hradci Králové za církevní správy kněze Václava z Přepych 
(tehdy kališnického) a za rychtáře Jiříka Petrovského, konšelů 
Václava Černého a Jana Kořínka, kostelníků (kostelník značil 
tenkrát správce jmění kostelního). Daroval ji Jan Trčka z Lípy. 
Na zvonech jsou dva letopočty: r. 1557 a 1590. Stavba koste-
la jest gotická, věž ve slohu barokním z r. 1759. Kněžiště jest 
opatřeno lunetovou římsou a vyzdobeno výjevy oběti Abra-
hamovy a Josefa před Faraónem. Uvnitř na klenbě kněžiště 
jest malba Krista a dvou andělů z téže doby. Na klenbovém 
oblouku je znak rodový s nápisem: Jan Rudolf Trčka z Lípy 
a Magdal.  Trčková z Lobkovic s letopočtem.

V letech devadesátých minulého století stál v kostele hlavní 
oltář z r. 1690 s obrazem sv. Vavřince, který maloval r. 1778 
Jakub Hanuš, malíř novoměstský. Postranní oltář Panny Marie 
pocházel z r. 1656 a byl věnován Enochem Clemensem Vra-
tislavem ze Zvole, hejtmanem panství častolovického. Druhý 
postranní oltář sv. Václava z r. 1676 byl dříve na hlavním ol-
táři (bylť kostel původně zasvěcen sv. Václavu a teprve poz-
ději sv. Vavřinci). Tak čteme v urbáři opočenském z r. 1580, 
že v této vsi jest kostel založení sv. Václava, ku kterémuž lesů 
a rolí nemálo jest a toho se též k potřebám zaduší užívá. Ke 
konci let devadesátých byly staré oltáře pro sešlost odstraněny 
a postaven jeden nový hlavní oltář.

Až do r. 1828 učívalo se ve zdejší obci jako jinde po chalu-
pách. Teprve v tomto roce za učitelování Františka Hráského 
byla zde ustanovena expositní škola, jíž byla vyhrazena míst-
nost v obecní kovárně. R. 1876 byla postavena nová škola na 
místě staré, která byla zbourána.

V přítomné době má vesnice asi 70 čísel popisných 
a 350 obyvatel, již jsou většinou zemědělci mimo několik rodin 

Nové Město nad Metují bylo okresním městem. V čísle 
2/2015 tohoto provedení „Novoměstského kurýra“ jsem uveřej-
nil mapu okresu Nové Město nad Metují z roku 1938. Které obce 
novoměstský okres tehdy zahrnoval, vyplývá z této mapy.

Seznam, který je uveden v předchozí tabulce je aktuální se-
znam obcí dle výše uvedené mapy novoměstského okresu.

Přidružené obce k těm větším odpovídají současnému stavu 
(t.j. cca rok 2017).

Tabulka je průběžně upravována a doplňována.
V jednotlivých číslech měsíčníku „Novoměstský kurýr“ 

se budu věnovat obcím, které jsou v tabulce na straně 3.
V tabulce najdete, ve kterém čísle měsíčníku „Novoměst-

ský kurýr“ se o příslušné obci píše.
V knize „Nové Město nad Metují a jeho kraj“ o sobě obce 

novoměstského okresu napsaly krátkou nebo i delší informaci.
Ovšem je třeba připomenout, že v roce 1939, kdy kniha vzni-

kala, už existovaly Sudety, tj. území, které bylo od Československa 
v roce 1938 dohodou velmocí v Mnichově odříznuto. A tak někte-
ré původní obce novoměstského okresu do knihy „Nové Město 
nad Metují a jeho kraj“, která vyšla na začátku roku 1940, nemohly 
nic napsat. Samozřejmě tyto obce jsem podle výše zmíněné mapy 
do okresu Nové Město nad Metují zahrnul.

Obce budu volit namátkově dle mé nálady, kam se mi bude 
chtít právě jet. Pokračuji obcí KŘIVICE.

Jindřich Buchal.
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chalupníků a dělníků, kteří trvale pracují v továrnách a dílnách 
v Týništi. Podle náboženského vyznání je zde většina římsko-
katolická, asi 20% českobratrského evangelického vyznání a asi 
5% vyznavačů církve české a bez vyznání. Obec patří k soud-
nímu okresu opočenskému a politickému okresu Nové Město 
nad Metují.

Obec má 12 ha lesů. Je zde 14 řemeslníků, 1 hostinec, kam-
pelička, vodní družstvo a elektrické družstvo. Telefon jest za-
veden v hostinci.

Význační rodáci této obce jsou: dva lékaři, pluk. lékař Dr. Jan 
Potoček a jeho syn MUDr. Oldřich Potoček, tři profesoři, Dr. Jan 
Potoček, docent Masarykovy university v Brně, zemřelý Lad. 
Bahník, profesor na střední škole, Dr. Jos. Zeman, profesor gym-
nasia v Hradci Král., učitelé: Karel Samek, zemřel v Klášteře 
n. Děd., Frant. Kašpar, řídící v Klášteře n. Děd., Václav Lepš, odb. 
učitel v  Novém Hradci Králové, Jarmila Sitná, učitelka v Dob-
rém, Ing. Jar. Potoček, asistent na vysoké škole technické v Brně, 
Ing. Boh. Hušek, tech. vedoucí podniků v Brně, Ing. Dr. Jar. Tro-
jan z čp. 1, agronom v Táboře, P. Josef Ježek, katecheta v Rychnově 
n. Kněž., Karel Samek, býv. majitel tov. podniku v Rusku, nyní 
v Mladé Boleslavi, absolvent průmyslové školy, Ing. Jan Zvoníček 
z čp. 1, zemřel v Praze, Josef Samek, řed. měst. úř. v Lounech.

Na severovýchodní straně obce rozkládá se panský les, pa-
třící knížeti Colloredovi. Směrem k Týništi se krajina mírně 
svažuje. Obec leží uprostřed polí, za nimiž se táhnou kol doko-
la lesy jehličnaté a listnaté, v nichž jsou převážně duby a buky. 

Nadmořská výška obce jest 290 m. Křivina u Vyhnanic jest 
v okolí nejvýše položený bod 448 m n. m. Odtud jest krásný 
rozhled k Hradci Králové, Pardubicům, na Kunětickou horu 
a na Českomoravskou vysočinu. Úplně shora je vidět na Orlic-
ké hory a k Náchodu. 

V letní době jsou Křivice vyhledávaným výletním místem, 
chodí se sem zejména z blízkého Týniště nad Orlicí.

Jan Kašpar, Křivice, čp. 33.

KŘIVICE Z INTERNETU
Z WIKIPEDIE

Křivice (německy Kriwitz) je vesnice, část města Týniště 
nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Nachází se asi 4 km 
na severovýchod od Týniště nad Orlicí. V roce 2009 zde bylo 

evidováno 87 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 138 obyvatel.
Sedm památkově chráněných usedlostí či jejich částí, pře-

vážně zděných z 2. poloviny 19. století.
Původně renesanční, barokně přestavěný kostel sv. Vavřin-

ce z roku 1759. Renesančně upravená loď a presbytář, opatřený 
lunetovou římsou s renesančním sgrafitem, datovaným 1565. 
Západní část s věží a nedaleká márnice barokní.

Zdroj: Wikipedie.

HISTORICKÉ POHLEDNICE
Z KŘIVIC

Zdroj: internet.

NĚKOLIK MÝCH POSTŘEHŮ

Jak vidíte, moc informací o obci Křivice jsem nenašel. Ješ-
tě, že máme tu knihu o novoměstském okrese. Dnes spadá 
obec Křivice pod Týniště nad Orlicí, které je relativně blízko.
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Do Křivic jsem přijel s předpokladem, že mlha, která ráno 
pokrývala celý kraj, se postupně zvedne. Ale ukázalo se, že 
tento předpoklad se splnil jen částečně. A tak nějaké pohle-
dy z větší vzdálenosti na vesnici Křivice nepřicházely v úvahu. 
A ten nedaleký kopec s názvem Křivina by možná nějaký ten 
výhled nabídl.

Přes Křivice jsme jezdívali někdy při návratu z Moravy, 
když jsme jeli po hradecké silnici až do Jaroslavi a tam odbočili 
vpravo na Horní Jelení a Borohrádek. Pokud nechcete jet přes 
Týniště, můžete se mu vyhnout při cestě do Nového Města nad 
Metují právě přes Rašovice a Křivice.

Překvapilo mě, kolik pěkných starobylých a pečlivě udržo-
vaných objektů se v Křivicích nachází. A většinou jsou udr-
žovány s citem pro zachování jejich původního charakteru. 
Dominantou obce je kostel sv. Vavřince. Je v  pěkném stavu,  
šindelová střecha září novotou a zajímavé ornamentální sgra-
fiti v prostoru pod přesahující střechou je zřejmě také restau-
rované. Lešení naznačovalo, že opravy stále probíhají.

Skoro okolo celých Křivic jsou rozsáhlé lesy, směrem na 
západ je v lesích docela velký vojenský prostor. Návrší Křivi-
na dosahuje výšky u Vyhnanic až 450 m.n.m., samotná obec 
Křivice je ve výšce cca 280 m.n.m. Takže docela velký výškový 
rozdíl.

V Křivicích mě zaujala pěkná hospoda, která ovšem v sou-
časné době je mimo provoz a je nabízena k prodeji. Také je tam 
menší strojírenský podnik (obrábění) a Zelárna. Zahlédl jsem 
i docela velké Stavebniny.

Dne 20.10.2015 byla slavnostně otevřena nová silnice Kři-
vice - Lično, je po ní opravdu pěkné svezení a pohodlně se 
dostanete přes Lično a Černíkovice do Solnice a do Kvasin ale 
i dál do Orlických hor nebo Rychnova nad Kněžnou.

V obci jsou dva hřbitovy, jeden katolický kolem kostela 
sv. Vavřince přímo v obci, druhý za silnicí Opočno - Týniště 
nad Orlicí - to je hřbitov evangelický.

Obec Křivice patřila do historického okresu Nové Město 
nad Metují. Je to docela zajímavá skutečnost, protože je to obec 
poměrně dost vzdálená od tohoto svého dřívějšího okresního 
města. Vůbec, když se nad tím okresem zamyslíte, bylo Nové 
Město nad Metují významným městem v tomto podorlickém 
regionu. Nabízím několi fotek z Křivic.

Jindřich Buchal.
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Odbočka do Křivic ze silnice Opočno - Týniště nad Orlicí.

Křivice - další starobylá usedlost.

Stavebniny při vjezdu do Křivic.

Křivice - usedlost při vjezdu do Křivic.
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Křivice - evangelický hřbitov..

Křivice - evangelický hřbitov.

Křivice - vjezd do obce.

Cesta do Týniště nad Orlicí - foto od odbočky do Křivic.

Křivice - evangelický hřbitov.
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Křivice - v popředí hasičská zbrojnice, za ní kostel sv. Vavřince.

Křivice - výjezd na Rašovice nebo Lično.

Křivice - statek.

Křivice - vjezd ze strany od Rašovic a Lična.
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Křivice - ulička starých chalup.

Křivice - náves.Křivice - pohled na náves.

Křivice - domky na návsi.
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Křivice.

Křivice.Křivice - chalupa s hrníčky na plotě.

Křivice - Panna Marie.
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Křivice - zajímavě rekonstruovaný dům.

Křivice - zelárna.Křivice - slavná a výstavná hospoda - dnes zavřená a na prodej.

Křivice - dozorčí nad sbírkou vojenské techniky.
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Křivice - vpravo „Horný - strojírenská výroba“.

Křivice - střed s autobusovou zastávkou.

Křivice - pohled na část návsi - místní strojírenský podnik.
Křivice - kostel sv. Vavřince.
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Křivice - náves, zajímavě a citlivě upravený domek.

Křivice - pohled na náves od kostela.Křivice - sgrafiti na podstřešní římse na kostele sv. Vavřince.

Křivice - pohled z návsi ke kostelu.
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Křivice - celkový pohled na náves při příjezdu od Rašovic nebo Lična.

Křivice - jeden z opravených starobylých domů.Křivice - kostel sv. Vavřince - pohled z návsi.

Křivice - pohled na kostel a okolí od vodárny nad obcí.
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Křivice - nová silnice od Lična.Křivice - příjezd po nové silnici od Lična. Křivice - kostel s návsí.
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Křivice - zajímavá usedlost při vjezdu od Opočna.
Křivice - pohled na hřbitov u kostela sv. Vavřince.Křivice - Kostel sv. Vavřince a jeden z pomníků.
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  Křivice - pohled od vodojemu.  Foto J.B.
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POHLEDY Z MĚSTA

Jihozápadní podloubí na náměstí v Novém Městě nad Metují, no řekněte - kde to mají?  Foto: J.B.
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OD KLADSKÉHO POMEZÍ
Články z doby mezi válkami.

Soud nad vzbouřenými sedláky trčkovských panství 
r. 1628.

Počátkem r. 1628 byla vyslána z Prahy do Hradce Králové reformační 
komise, vedená strahovským opatem Questenbergem. Měla obrátili celý 
hradecký kraj ke katolické víře. Ale její rozkaz, že všichni poddaní musí 
přijímali pod jednou, vyvolal živelný odpor na rozsáhlých panstvích hraběte 
Jana Rudolfa Trčky — opočenském, novoměstském, smiřickém a náchodském. 
Již v únoru se poddaní tajně dorozumívali, v horách se shlukovali a ozbrojili. 
Bouře převalila se i na sousední panství častolovické. První krev tekla na tvrzi 
Lhotce Žalmanově (severně od Tutlek, v místech, kde jest nyní dvůr Lhotka 
Kostelecká). Neboť pán této tvrze, KašparGraimb, císařský důstojník, týral 
své poddané, a proto vzbouřenci tvrz přepadli, a když nenalezli majitele 
samotného, pomstili se na jeho bratru Kamilovi, jenž byl knězem: ubili jej. 
Mnozí vzbouřenci se potom rozcházeli domů, ale když původci tažení na 
Lhotku byli zjímáni a měli býti dopraveni do Hradce, (jejich druhové je 
vysvobodili a nastalo vzbouření ještě větší). Táhli nejprve k Opočnu, potom 
k Novému Městu, jehož dobyli po dvoudenním boji (8. března), zajali regenta 
všech trčkovských panství pana Kustoše ze Zubřího a v zámku zle hospodařili. 
Avšak bylo proti nim poslámo vojsko, několik set vzbouřenců bylo pobito, 
asi 50 bylo jích pak pochytáno, někteří mučeni, popraveni, šest odvedeno 
do Prahy, kde dlouhou dobu seděli v Černé věži (Daliborce) na Hradčanech 
a několikráte byli před zvláštní komisí na Starém městě pražském vyslýcháni 
„outrpným právem“ (na mučení).

Z pražských vězňů většina však byla méně významných pro původ 
povstání; skuteční původci přišli o život patrně už v boji, některým však se 
podařilo uprchnouti za hranice. Z vězňů jediný Jan Samek měl v bouřích 
význačnější funkci, neboť byl v hodnosti lajtnanta; proto byl také mučen 
a vyslýchán nejvíce, neboť vyšetřující komise chtěla se takto dopátrati původců 
povstání. Tento Samek pocházel ze vsi Houdkovic (také Hodkovice se někdy 
říkalo); podle toho, že měl přezdívku Coufal, lze souditi, že se přiženil (on 
nebo jeho otec) na statek, který podle urbáře z r. 1598 patřil Regině Coufalce, 
a jenž byl z největších gruntů v Houdkovicích, neboť měl 13 prutů pozemků, 
tedy více než lán — na 70 korců.

Výslechy Samkovy i jiných vězňů jsou jistě zajímavé a z nich nejlépe si 
můžeme představiti, jak se povstání vyvíjelo. Proto vzpomínkou na třistaleté 
výročí neblahých dob probíráme se těmito starými zápisy a některé otiskujeme 
v úplnosti, třeba že už bylo o těchto událostech častěji psáno.1)

Třeba jenom říci, že v době, kdy vězňové v Praze byli mučeni, byla vzpoura 
již úplně potlačena. Vojsko rozehnalo povstalce 15. března, a už den před tím 
vydal císař Ferdinand II. v Praze přísný patent pro celou zemi,2) v němž bylo 
vylíčeno, co se stalo v hradeckém kraji (zúmyslně byly ovšem zdůrazněny 
jenom násilné činy sedláků) a bylo pohroženo neposlušným, kteří by chtěli 
následovali tohoto příkladu (jak se vskutku na několika místech v Čechách 
toho roku stalo).

» ,.. Avšak s nelibostí naší toho doslejchati musíme, (pravilo se v císařském 
patentu), kterak jsou se teď nedávno pominulého času v kraji hradeckém někteří 
nepokojili a urozenému Janovi Rudolfovi Trčkovi z Lípy na Vopočně, Smiřicích 
a Světlý nad Sázavou etc. náležející poddaní puntovali a na tvrz Lhotku v již 
jmenovaném kraji ležící násilným a velikého trestání zasloužilým způsobem 
vpadli a tam dvě osoby, mezi nimižto jesto duchovlní a držitele dotčené tvrze 
vlastní bratr, proti vší křesťanské lásce a božímu přikázání o  život připravili 
a  hanebně zamordovali, jiné pak přítomné škodlivě zranili, ostatní odtud 
vypudili, zahnali, a na to svrchu psanou tvrz, zacházejíce v ní hůřeji než-li 
loupežníci a  mordéři, dokonce vybrali a vydrancovali. A když jsme zvědouce 
o dotknutých nešlechetných a velikého trestání hodných skutcích původy pořadem 
práva vedle zasloužení jích ztrestati dáti chtěli a za touž příčinou témuž Janovi 

Rudolfovi Trčkovi, jakožto jejích se puntujících poddajných pořádně představené 
vrchnosti milostivě poručili, aby se nimi obzvláště pak takovými původy ujistil 
a je náležitě opatřiti dal, tak aby se s ním podle práva a vyměření našeho v témž 
království našem českém vyhlášeného nového zřízení zemského přikročiti mohlo, 
tu jsou se nad jmenovaného Jana Rudolfa Trčky ostatní poddaní pozdvihli, 
se opěty o svý újmě toho dopustiti směli a dotčené původy tehdáž, když již od 
ouředníka téhož Trčky zjištěni a  vězením opatření býti měli, je zase témuž 
ouředmíku a jiným jemu ku pomoci přidaným brannou rukou mocí odňali a na 
to s jinými již pozdivihlými se znovu puntovali a některých zámkův, obzvláštně 
pak Nového Města a zámku v něm, vrchnosti jejich dědičné přináležejícího, se 
zmocnili a  je tolikéž vydrancovali, ano i okolní sousedy své, aby také povstali 
a k nim se přihnali, o to snažně usilovali a ještě usilují.

A naposledy loupením, mordováním a pálením sobě tak provozují, že by 
tam nepřítel vlasti víceji učiniti a hůřeji zacházeti nemohl. Z čehož snadně 
porozuměti jest, že by při takovém způsobu království naše dědičné a poslušní 
v něm obývající poddaní skrze dotčené vysoce škodlivé pozdvižení opět i velikou 
škodu a záhubu pocítiti museli...

Proto nařízeno všem v království českém, aby se žádný z vás dotknutého 
pozdvižení v ničemž nejmenším oučastna nečinil, snaže jí pak, jak sám od osoby 
své, tak i skrze poddané své touž se rotící a pozdvihlou sběří srozumění neměl, 
nýbrž na žádoucí a vinšovaný pokoj pozor dával a jej zachovávati hleděl...«

Ve čtvrtek 23. března byl Samek po prvé podroben útrpnému výslechu. 
Nežli byl napjat na žebřík, byl přiveden před rychtáře staroměstského a jiné 
členy vyšetřující komise. Vypověděl asi toto: Rychtářové z vesnic se snesli 
na tom, aby všichni poddaní při sobě věrně stáli; kdo by tak neučinil, měl 
býti zabit a vypálen. Jménem znal pouze houdkovického rychtáře Balcara, 
který také vybízel poddané k věrnosti, a to proto, že vrchnost jim poroučela, 
aby přijímali pod jednou, o výpravě do Lhotky udal, jak Rošlapil a Krejčí 
z Kostelce nabádali, aby statek byl zapálen, a jak oba ještě s Pečenkou šli na 
kněze a zabili jej, protože jako vladař statku s poddanými ukrutně nakládal. 
Z ostatních jenom některé dovedl Samek jmenovati, kteří se účastnili 
přepadení Lhotky. Byli tam ze vsi Hodkovic Jiřík Kaňka, dále Mikeš, syn 
starého rychtáře, ze vsí Trnová Kaloun(?), ze Semechnic Petr Kříž, Pečenka, 
a také chalupník jednoho zemana semechnického. Pro tažení na Lhotku byl 
také Samek z poručení pana Kustoše zajat, a s ním sedm jiných (ovšem byli 
od sedláků zase osvobození).

V horách byl mustruňk sedláků, tam byl i Samek; bylo jich tam mnoho, 
neboť se bubnovalo ze všech stran. Nejvyšším byl jakýsi Pavel, bývalý voják, 
který uměl česky i německy a zdržoval se v horách při těch špalkářích; s ním 
přijel také Eliáš, syn Forštův z Hlinného (pravděpodobně ne toho příjmení, 
nýbrž vskutku syn forštův,— myslivcův).

Po výpravě lhotecké sedláci se opět spolčili a táhli k Opočnu, s nimi také 
Samek. Hejtmanem byl při tom nějaký Kryštof Dryáčník, který pak u Opočna 
zahynul. Fenclrychem byl z Jenkovic Krejčí aneb Punčochář, jak jej jmenovali. 
Samek pak byl lajtnantem pod červeným praporem a měl halapartnu. Praporce 
byly tři, jeden červený se zeleným kalichem, druhý zelený a červeným v žlutým 
a třetí bílý, který vzat v Jesenici. U Opočna leželi sedláci v poli a město se 
k nim zprvu připojilo, ale potom zase nechtěli s nimi držeti vidouce, že sedláci 
nemají naděje na vítězství.

Potom táhli k Novému Městu, dobyli ho, ale když vtrhli do zámku, zapálil 
prý někdo z neopatrnosti prach, takže při výbuchu zahynulo na půldruhého 
sta lidí — pravil Samek, ač sám při tom nebyl. Na rozkaz nejvyššího Vlacha 
táhl pak jeden díl sedláků k Častolovicům, aby je přiměl k spojenectví, ale 
častolovičtí vytáhli naproti nim a pobili jim sedm lidí. Zatím však už byli 
voláni sedláci nazpět, ale tu rejthaři císařští přitáhli, praporce selské rozehnali 
a některé pobili.

O Kustošovi nevěděl Samek víc, nežli že nejvyšší Vlach jej dal do želez 
a dal hlídat. Cedulky a psaní, které byly posílány, nepsal Samek, nýbrž Vlach, 
a roznášel je Eliáš z Hlinného a Jíra mlynář. Tento Jíra však, byv přiveden před 
komisi, doznal, že jen jednou nesl s Eliášem psaní do Solnice, ale jinak nikam, 
a také nevěděl, posílal-li Vlach někoho do Moravy.

Dále vypověděl Samek, že při nejvyšším Vlachovi byl nějaký vysoký 
pacholek v červených šatech, který býval u pana Trčky mušketýrem. Někdo 
se patrně mezi sedláky vydával za Žižku, ale Samek o žádném Žižkovi anebo 
Šilhavém nevěděl; jenom tolik, že nějaký Kubíček, který na slupi býval, se 
vydával za mladého pana Trčku. Když pak Samek tvrdil, že nic jiného neví, 
ani jmen jiných osob nezná, byl od mistra popravčího svázán a na žebřík dán, 
potom byl ještě pálen; ale nic nového už nevyznal a tvrdil jenom, že všecko je 
pravda, co řekl.

V pondělí 27. března byl Samek přiveden znova před komisi a učinil 
druhé vyznání, tentokráte však bez trápení. O výslechu bylo zapsáno doslovně:

»Po napomenutí sobě učiněném a dotazován oznamoval: Nejprve aby 
o tom pověděl, kdo jest nejprvnější původ a příčina pozdvižení jejich takového, 
oznámil, že ten Rošlapil a Krejčí z Kostelce, a že se to puntování v Opočně 
konalo a začalo před zámkem a věděla jsou o tom puntování města panská, 
jako Dobruška, Třebechovice, Nové Město, Náchod a Smiřického panství.

Dále oznámil: Vyjel mezi nás jeho milosti mladý pán na trávníky před 
šranky, mluvil a pravil nám, abychom přijali kněze a dali se jemu vyučovati. 
Oni zase všichni jedním hlasem volali a mluvili, že nechtějí k tomu svoliti. 
Mluvil to náš rychtář z Hodkovic, jak se bude jiný chovati, abychom se taky tak 
chovali. Ale správcové panství aby nám k tomu raditi měli, o tom nic nevím. 
Predikanta jsem já viděl, asi dvě neděle před příjezdem pánův komisařův, 
a tomu predikantu říkají Darius a druhýmu predikantu říkají Janák, ten jest 
zůstával v Dobrušce, ale to nevím, u koho jest zůstávali, nežli správcové věděli, 
u koho se ti predikanti zdržovali. Poroučeli a posílali rychtářové z Trnova 
a Semechnic a přišli k rychtáři našemu do Hodkovic, aby se zbraněmi chystali.

Kdo jest Jeronýma, rychtáře hrádeckého, v Dobrušce zamordovali, nevím, 
nežli Němci z hor jej zabili, ale já jsem při tom byl, však bíti jsem jej nepomáhal, 
ani když rychtářové jej bránili; v městě na rynku jsou jej zamordovali holemi. Co 
by se komisařům udělati bylo mělo, o tom nevím, ani jsem taky o tom od žádného 
nic neslyšel. Rošlapil a Krejčí z Kostelce, oni jsou vedli díl lidu od Dobrušky na 
Lhotku, bylo toho lidu přes padesát pacholků. Odtáhli zase tou příčinou potom, 
že jest pán připověděl, že jich při víře zanechá, aby jen zase každý k živnůstkám 
svým odešli. Praporec, který měli, koupil od nějakého Němce.

Dále oznámil: Držel s námi taky ten zrádce zeman Zdeněk Straka a ten 
mezi nás přijel, a že chce naším nejvyšším bejti, se zavázal, a tu zůstal mezi 
námi, až jsme byli rozraženi a rozehnáni, a když nám nejvyšší, totiž ten Vlach, 
poroučeli a chtěli, abychom táhli k Dobrušce, on sám zeman Zdeněk Straka 
nedal, abychom táhli. Item Vlach, ten nejvyšší, původem byl, aby se táhlo 
na Skalku a k Solnici. Kdo jest na Skalce co bral, nevím, nežli poddaní pana 
z Skalky jsou taky brali, a co jsou tak nabrali, nesli to v pytlích, vína tam taky 
jsou něco vypili a něco ho vzali a odnesli.

Ty cedulky, které jsou posílány byly, dal je psáti ten zeman Zdeněk Straka. 
Psal tu jednu cedulku, která psána písaři do Častolovic, psal ji jakýsi mládenec 
z Třebechovic.

Dále oznámil: Jíra, mlynář, když chtěl, aby zase zpátkem táhli, tehdy 
zeman Straka Zdeněk chtěl jej bíti a pravil, že jich dá polovici zvěšeti. K jinému 
nevím co přiznati; i jest toho při tom zanecháno.«

Z jiného exempláře protokolu o tomto výslechu Samkově dovídáme se 
však ještě obsah zmíněného lístku, který z návodu Strakova byl poslán písaři 
do Častolovic. Je zajímavý tím, jak v něm povstalci vysvětlují pohnutky svých 
činů:

»Služba naše vzkazuje se vám, pane Jene, písaři důchodní, dále jakž 
podání na nás činíte, jakým způsobem a pro jakou příčinu jsme na grunty 
pána vašeho vtrhli, dobrým čili zlým oumyslem, i oumyslem takovým, ten 
lid vojensky jest se zdvihl, nemohouc pokoje, co se dotýče náboženství míti, 
než aby s Jeho Milostí císařskou i s pánem vaším se srovnali, ale oni toho 
nemohli učinili a nemohou, nežli duší svých a svědomí svého dobrého chtějí, 
pokudž duše jejich v těle zůstávati bude. Než jest jim toho s podivením, kterak 
předně od pána vašeho, tak také i od poddaných jeho za zrádce vyhlášeni byli, 
neublíživše jak jsou živi žádnému nic, ale vždycky spolu v dobrém sousedství 
zůstávali. Dále vás všemohoucímu Pánu Bohu poručeno činím.«
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Ale nic nepomohlo Samkovi, že se vyznal dobrovolně. Naopak vyšetřující 
komise doufajíc, že se doví od něho ještě více, poslala jej znova na mučení, 
tenkráte ještě těžší.

Rozsudek Starého města pražského (z 29. března) zněl:
»Poněvadž Jan Samek Coufal z Hodkovic jsa útrpně trápen na některé 

osoby zejména a to nejhlavnější radelführery 3) jest vyznal, jako potom také 
v přítomnosti pánův hejtmanův kraje hradeckého některé jiné osoby, které 
v tom puntování byly, jmenoval, takže takové od něho zejména doložené osoby, 
totižto Balcar z Hodkovice, Rozšlapil z Kostelce, Krejčí z Kostelce, Pečenka, 
Eliáš, syn fořtův z Hlinnýho, Jiří Kaňka, Mikuláš, starého rychtáře syn, pokudž 
se toliko k nim přijíti moci bude, s nimi confrontirováni býti musejí, a tu se 
bude moci vyrozuměti, zdaž by po druhé týž Jan Samek k outrpnému právu 
a to příkřejšímu, měl podán býti. Z těch příčin vidí se, aby Jan Samek Coufal 
v témž arestu a vězení, až by nadepsané osoby dosažené byly, aneb že dosažené 
býti nemohou, jistá zpráva míti se mohla, zůstával, vše při dalším milostivým 
uvážení Jeho Milosti cís. se zůstavuje.«

Už následujícího dne byl Samek znova podán k outrpnému právu a od 
mistra popravčího svázán a na žebřík dán. Potvrzoval všecky své dřívější 
výpovědi. O predikantu Dariuisovi se vyjádřil zřetelněji, že jej viděl mezi 
sedláky v Dobrušce, ale Janáka sám neviděl.

O rychtářích z panství opakoval, se vzbouřenci, jeden druhému že 
psal, a posli mezi nimi na sedmi klisnách psaní roznášeli. Tu byl k Samkovi 
přiveden Jíra, mlynář z Hlinného, a Samek, jako jej udal při prvním výslechu, 
opakoval zase: »Vaši Milosti, páni milí, to jest ten jistý Jíra, mlynář, který jest 
psaní roznášel!« Jíra se přiznal, že tak činil, ale jenom do Solnice prý nosil 
psaní, nikam jinam; s ním je nosil také Eliáš, fořtův syn z Hlinného, a ještě dva 
lidé z Dobrušky — jednomu říkali Dobiáš, druhého neznal jménem.

Potom byl Samek stržen s řebříku a pálen. Ale opakoval zase jenom, 
že všecko je pravda, co dříve vypověděl. O zemanu Strakovi doložil, že 
tam jej slyšel, když přijel k sedlákům a nabízel se, že bude jejich nejvyšším. 
a zůstával pak s nimi, až byli rozehnáni, a kůň pod ním byl postřelen, A když 
pak nejvyšší Vlach poroučel, aby se táhlo k Dobrušce. Straka to nedovolil 
právě, že on sám bude nejvyšším hejtmanem; byl k němu vyslán Jiřík, 
mlynář, ale Straka ho chtěl posekati a pravil, jestli nebudeme státi, že nás 
polovici dá zvěšeti.

Pak byly ještě otázky o jednotlivcích. O Jírovi Putočocháři vyznal Samek, 
že také táhl s nimi k Novému Městu, k Častolovicím i k Libli, ale že neměl 
žádné zbraně. Jiří Knaul táhl se smiřickým praporcem, ale kudy oni táhli, 
Samek nevěděl. Při vraždě kněze byli, opakoval zase, Rošlapil a Krejčí, ale 
Samek tam nebyl, ani zabitého neviděl; jenom slyšel, že při tom knězi zabili 
také malíře, Hrádecký rychtář Jeroným byl v Dobrušce ubit holemi od Němců 
z hor, s ním byl také potlučen nějaký Hubatka, ale zabit nebyl.

Zatím i jiní vězňové byli vyslýcháni; nad pěti z nich rada staroměstská 
pak vynesla rozsudek (10. dubna): Jiří Knaul z Rychnůvky, Jan Punčochář, 
Tobiáš Albín, Jiří Langer a Václav Zvyhradecký, jinde psán Vyhrádecký, byli 
třikrát »examinováni« (vyslýcháni), ale nenalezlo se, »aby též osoby, jakými 
tak hlavními radelfirery a původy neboližto fedrovníky toho sedlského 
pozdvižení, na kterých by co bylo záleželo, býti měli, nežli toliko z houfu.« 
Jenom Jiřímu Langerovi, mlynáři, přitížila Samkova výpověď, že roznášel 
psaní; ale nedokázalo se mu, že by byl ještě jinam šel, nežli do Solnice, a to 
ještě cedulku neměl on sám, nýbrž Eliáš forštův. Za to byl Langer odsouzen na 
rok, ostatní na půl roku k práci na šancích.

Tento rozsudek byl poslán ze Starého města pražského na hrad k soudu 
apelačnímu. Tam byl ještě zhoršen (19. dubna). O Samkovi bylo rozhodnuto, 
aby byl ponechán ve vězení, dokud nebudou schytány ty osoby, na něž se 
vztahuje jeho vyznání, nebo aspoň nebude jistá zpráva, že nelze jich stihnouti. 
Langer však byl určen ještě k útrpnému právu, aby vypovídal ještě více. Ostatní 
čtyři sedláci pak měli býti poznamenáni cejchem na levém líci a tím, že jim 
bude uřezáno půli nosu a uší. — Rozsudek byl počátkem května proveden.

Z jiných vězňů lze uvésti Jiřího Tonka, jinak Dlouhého, mlynáře ze vsi 
Hlinného, jenž se jindy jmenuje také Langer nebo Jíra, mlynář; byl na právě 

útrpném 26. dubna. Ale mnoho nového se z jeho výpovědi nedovídáme. 
Vymlouval se a spíše sváděl na jiné. Nejvyšší Vlach posílal cedulky do Solnice, 
do Rychnova, do Kostelce; roznášel je mladý fořt a Jiřík Obst z Hlinného, 
a Tonk byl také s nimi, ale nedoručoval prý jich, a také prý mu fořt nechtěl říci, 
co v cedulkách jest. Přiznal také, že při dobytí Nového Města jel čtyři dny se 
sedláky, ale nebyl mezi nimi, když se puntovali. Vůbec se k nim dal jen proto, 
že jej nutili, a fořtův syn byl toho příčinou. S cedulkami také musil choditi, 
protože nejvyšší Vlach mu sliboval, že ho dá oběsiti, neučiní-li tak. V Libli byl, 
a napomínal, aby zase odtáhli, ale zeman Straka nechtěl odtáhnouti řka, že on 
bude nejvyšším hejtmanem. Jinak o tažení do Lible nevěděl nic, ani když byl 
pálen, jenom že Dryáčník byl nejvyšším. Tonk nebyl pod žádným praporcem 
a také nikomu nepřísahal, nebyl při tom, když jiní přísahali. Při plundrování 
Skalky také prý nebyl. Když přišel do Nového Města, a křik byl, že mají parna 
Kustoše, aby jej zabili, vyskočil Tonk na zeď a prosil, aby pánovi nic nedělali. 
Viděl také, že pan Kustoš je postřelen a všechen v krvi, ale nevěděl, kdo jej 
střelil, on sám, Tonk, neměl muškety ani prachu, jenom maličkou krátkou 
ručničku a kord mu dal jakýsi Němec, »ale ten kord nestál za dva české« 
(groše).

Do Hlinného psal jistý Weysar, jak o tom vědomost mají rychtář Pavel 
a kovář z Hlinného. Na »kundšovšty« (výzvědy) prý Tonk nikam nejezdil. 
Nejvyšší Vlach mu dal dva tolary, a to tehdy, když měli jeti do Solnice, a Tonk 
je dal svému otci, neboť šel za svého otce; a otec jeho ty dva tolary dal zase 
rychtáři a kováři z Hlinného.

Zajímavá byla výpověď jaroměřského poddaného Kalivody, řezníka 
pod Velselicí (11. dubna). Vyznal, že rychtářové a sedláci chodili o půlnoci 
s bubnem, pak že Adam Marvan (?), Michálek, poddaný pana Trčky, a rychtář 
jesenický vzali praporce z kostela v Jesenici, nějakého pana Častovskěho (asi 
Čachovského); a když táhli k Novému Městu, měl ten praporec nějakého 
kněze syn, jehož matka byla v Jesenici. K tažení proti N. Městu radili rychtáři 
spytovský, jesenický a bohuslavický. Michálek ze Šestajovic nejvíce naléhal, 
aby starého pána (totiž Trčku) sprovodili se světa. Když na povstalce stříleli 
z města, nějaký dědek, myslivec z Nového Města, je napomínal, aby při sobě 
stáli. Daniel z Přepych lid spravoval, nějaký kněz Jon, predikant na Vysokém 
Oujezdě, od roka u nějakého sedláka se zdržoval.

Od Kalivody se dovídáme také o dělení peněz a kořisti, patrně uloupené 
na zámku v Novém Městě. Vypravoval, že přišlo k podělení 700 tolarů říšských, 
on sám dostal čtyři a dal je své manželce, ale později byly zase vráceny panu 
Kustošovi. Také se dělili o nějaký plášť, z toho Kalivoda dostal asi půldruhého 
lokte; také o dykytu se dělili. Udával, že vzali přes 70.000 klenotů i peněz. 
Slyšel také vyprávěti o tom, když mladý pán Trčka vyjel mezi sedláky před 
opočenským zámkem, že jeden z nich chtěl ho uhoditi sekerou.

Jiřík Knul z Rychnůvka se omlouval, že byl lajtnantem jenom z přinucení 
rychtáře, Martin, zahradník z Veselice, přiznal, že rychtářové ho poslali na 
Zileč (asi Žireč), aby s nimi drželi, rychtářové pak kupovali prach a rozdávali 
jej sedlákům. Rychtáři ze vsi Vlčkovic nechtěli jiti, až se poradí, Matěj 
Tasovský z Černé (patrně z Čermné) pověděl o nejvyšším Vlachovi, že byl 
z Dobrušky a měl voštěp, že byl při dobývání Nového Města, ale že on sám byl 
mezi sedláky jenom tři dny.

Jan Kouba z Pavlišova musil jiti místo svého hospodáře, od Vlacha dostal 
2 tolary, které pak odvedl zase panu Kustošovi. Řekl také o dobrušských, že 
chtěli zahladiti pána (Trčku) i Kustoše.

V mučení a vyšetřování se pokračovalo. Počátkem července rychtář, 
purkmistr a rada Starého města pražského posílali zase na hrad nejvyšším 
úředníkům a soudcům zemským vyznání outrpné dvou trčkovských 
poddaných. Nařídili také, aby vězňové byli dodáni k úřadu nejvyššího 
purkrabství pražského, ale tu začal stávkovati mistr popravčí, který měl vésti 
vězně na hrad. Neboť vydržoval vězně na svůj náklad, ale už po nějaký čas za 
dřívější práci nedostával odměny a obávaje se, že tak docela zchudne, chtěl 
své místo opustiti. Rada městská se hrozila toho, že by neměla popravčího, 
ač ve všech městech pražských bylo několik vězňů, někteří z nich na trápení. 
Přimlouvala se proto, aby popravčímu bylo zaplaceno, a aby také bylo určeno, 
z čeho mají býti stravováni tito dva vězňové. Ta věc byla patrně urovnána 

a popravčí dostal zaplaceno; že se vězňové za takových poměrů na stravu měli 
velmi zle, je jisté.

Ani zeman Zdeněk Straka z Nedabylic, podle výpovědí Samkových také 
vůdce, ale pak svůdce sedláků, neušel vězení. Ještě v září byli zajatci trčkovští 
vylslýcháni, co by o něm věděli, ale nemohli nic o něm říci. Straka sám pak 
sváděl všechno na opilost, která ho zavedla, že se přidal k sedlákům.

Vypovídal: Když to pozdvižení se stalo, a na tu kompanii rejtharstva, 
která v Solnici kvartýry měla, všechen svůj oves dáti a odvésti musil, že na 
Častolovice jel a s ouředníkem pana Otty z Opprštorfu o půjčku ovsa k setí, 
též o jeřici žádal. A tam se s páleným (kořalkou) podroušil. Potom na Kostelec 
čtvrt míle odtud jel, majíce u uzdaře něco činiti. Tam s měšťany víno pil. Tu 
potom s některými mušketýry pana z Opprštorfu jel, a to proto, že sedláci 
na vesnice téhož panství pana z Opprštorfu vpadli. Potom ti mušketýři vzadu 
zůstali, a on sám do té vesnice, kde ti rebelští sedláci byli, jel; a jak přijel, že 
jsou mu pistoli, kůň i kord vzali a ráno mu zase navrátili. A poněvadž sedláci 
s mušketýry pana z Opperštorfu šarmicovali, pročež on ne přímo na svůj 
statek Hoječín jel, než k Rychnovu půl míle odtud a potom domů půl míle 
zase zpátkem, a více že u nich nebyl. Též neví, jak do té vesnice přijel, že jako 
hovado opilý byl. A že prosí pro boha, aby mu odpuštěno bylo, tu kde nyní 
v arestu zůstává, inkoust, papír, péro, aby mohl svou věc Vašim Milostem 
předvésti a sám se z toho vyvésti.

Ale i Zdeněk Straka si poseděl ve vězení, kde se mu nevedlo dobře. Svědčí 
o tom i prosebný list, kterým jeho příbuzný Jan starší Straka z Nedabylic (který 
měl statek na Novoměstsku) se přimlouval u místodržících o milost pro svého 
strýce Zdeňka, tohoto „bídného vězně v Bílé věži“: snáší tam velikou nouzi 
a hlad, ačkoliv už se úplně přiklonil k víře katolické, svatou zpověď vykonal 
i velebnou svátost přijal.

Až do konce roku seděli Jiřík Dlouhý i Samek v Černé věži. V prosinci 
konečně se osmělili a napsali, či spíše dali si napsati poníženou žádost 
k  nejvyšším úředníkům a soudcům zemským; nemohli již snášeti »nouzi, 
bídu, zimu velikou a nečistotu, takže již sotva duše v našich telích zůstávají«, 
a raději slíbili, že do smrti s celou rodinou svou chtějí býti katolíky.

Ale přes to přečkali ve vězení ještě vánoce i Nový rak 1629, neboť nejvyšší 
úředníci a soudcové zemští teprve sháněli spisy o jejich vyšetřování.

Doma zatím trnuli úzkostí o vězně, ale měl také každý dosti starostí 
vlastních. Neboť reformační komise i její pomocníci dobře pracovali, aby celý 
kraj byl co nejdříve katolický. Ovšem pracovali tehdy i po celé další století 
způsobem tak urputným a nenávistným, že tím spíše mezí lidem se udržoval 
odpor proti nim. Trvalo to staletí a množství energie tak přišlo na zmar.

Dr. Václav Černý.

1) Výslech Samkův z 23. března 1628 otištěn jest (neúplně]) v Literárních 
Listech 1865, str. 621; tamtéž str. 573 žádost Samkova a Jiříka Dlouhého z 
12.  prosince 1628 o milost. Zprávu Kustošovu z 18. března 1628 i i pozdější 
záznam Pěšiny z Čechorodu otiskli Rezek ve Věstníku Společnosti nauk 1893.

V širším rámci o těchto věcech psal Bílek, Reformace katolická, Praha 1892; 
Rezek, Dějiny prostanárodního hnutí náloženského v Čechách;

Opočenský, Protireformace v Čechách po bitvě na Bílé hoře, Duch a svět č. 7.
Ovšem také místní historie: Rojek, Paměti m. Dobrušky;
Flesar, Popis okretsu opočenského;
Dvořák, Z pamětí roboty a útrap lidu selského na Opočensku, 1898;
J. K. Hraše: Selské povstání na Náchodsku r. 1621 a 1628. (Archiv, r. I., 

Černilov. 1924, str. 1—5, 29—30.)
Sedláček: Hrady a zámky, díl II.
Výslechy vězňů jsou uloženy v archivu, ministerstva vnitra v Praze sign. 

R. 109.
2) Otištěn v Archivu, Českém XXIX., 200. Současný přepis též v archivu 

města Prahy rkp. 744a.
3) Radelführer, vůdce buřičů, svůdce.
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ŽERTOVNÉ OBRÁZKYINSPIROMAT
III. Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu 

uzdravujeme

Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár 
do nosu.
CHURCHILL.
Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled.
GOETHE.
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým.
CHAPLIN.
Za mlada se vzpíráme přijímat hotové situace, a když na ně přistoupí-
me, vždycky jen s tragickým akcentem, který úplně kalí jejich smysl.
SOLLERS.
Řekněte mu, aby měl v úctě sny svého mládi, až bude mužem.
SCHILLER.
Jak velký jsem byl muž, když jsem byl ještě malý kluk.
BÖRNE.
Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu.
CÉZANNE.
Doufám, že budu studentem až do konce života.
ČECHOV.
Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskytli jim prostředky, s ni-
miž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců.
SARTRE.
Žádný mladý člověk si nepřeje být mladší.
SWIFT.
Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct let.
HUBBARD.
Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu uzdravujeme.
ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ.
Čas letí jako spřežení nad kterým práská bič Člověk se párkrát ožení 
A hned je mládí pryč.
SUCHÝ.
Staří jsme — ale jsme chytří?
GOETHE.
Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.
HEMINGWAY.
Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý; v podstatě ale má 
člověk s přihýbajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý, jako byl.
GOETHE.

Jen málo lidí neprozrazuje již prvními příznaky pokročilejšího věku, 
kterým směrem se nachýlí jejich tělo i duch.
ROCHEFOUCAULD.
S přibývajícím věkem ubývá soudnosti a geniality.
KANT.
Stáří je parazit vlastního mládí.
KAREL ČAPEK.
Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším.
ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ.
Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vě-
domostí.
TALMUD.
V každém případě jsem rád, že lidé budou jednou vědět, s jaké výše 
jsem klesl.
MONTAIGNE.
Starý ukazuje, jaký byl mladý.
NORSKÉ PŘÍSLOVÍ.
Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej 
blbec starej, byl taky jednou mladej blbec.
WERICH.
Starý člověk chutná po mladém.
NĚMECKÉ PŘÍSLOVÍ.
Když je něco jeden rok sele, je to druhý rok vepř.
HOLANDSKÉ PŘÍSLOVÍ.
Nepíchá-li trn, když je mlád, sotva už kdy píchat bude.
FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ.
Mladí psi a mladí medvědi dávají své vlohy najevo ihned, lidé se však 
mění. Ve dvaceti letech ale jsou naše vlohy vyvinuty tak, že jeví už, 
čeho budeme schopni.
MONTAIGNE.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má 
pocit, že s ni ten lepší svět odchází.
KAREL ČAPEK.
Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzo-
ván svými, svou generací.
GOETHE.
Neustálý vývoj — jen tak lze zůstat až do poslední chvíle žiivota sou-
časníkem.
MUKAROVSKÝ (o Šaldovi).
Staří jsme, když začneme na mládež naříkat, anebo když jí začneme 
nadbíhat.
LAUB.

Zdroj: Inspiromat 1964.



  Křivice - pohled ke kostelu.  Foto J.B.



Křivice - pohled z výpadovky k Rašovicím a k Ličnu.   Foto J.B.


