
Privilegia  

Při čtení historických pramenů majících vztah 
k povinnostem a břemenům, které vrchnost na 
poddané během staletí uvalila, uniká nám skutečná 
velikost a tíţe poţadavků, jeţ byla na obyvatele 
Kralovic kladena. Vzhledem k době, ve které 
ţijeme, je pro nás jejich výše nepředstavitelná. Za na 
první pohled sympatickými smlouvami, kterým se 
říká všeobecně privilegia, se ve skutečnosti skrývá 
velmi tvrdá realita. S kaţdým právem totiţ 
přicházela i přísná berní povinnost a ten, kdo 
privilegia udělil, vţdy sledoval prvotně svůj 
ekonomický prospěch. Ţivot na vsi a 
v poddanských městečkách se lišil. Hrálo zde roli, 
za jakým účelem byly vsi vysazeny, ale 
vrchnostenské tlaky je taktéţ neminuly. Městečka 
byla často nositeli výsad samosprávních, trţních, 
řemeslných a cechovních. Toto vše vtěleno 
do městských privilegií utvářelo určitou výši hrdosti 
a sebedůvěry kaţdého městského souseda, který se 
cítil povznesen nad prostého vesnického sedláka a 
chalupníka. Prakticky to ovšem znamenalo to, ţe 
právě měšťan byl tím více poplatný svému pánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJE A UŢITEČNÉ ODKAZY: 

Bukačová I., 800 let Kralovic, ČTK Repro 1983 
Vašmucius Josef, Vývoj urbárních a robotních 
povinností na panství kláštera plaského 
s obzvláštním zřetelem na Kralovice, strojopis 

DALŠÍ TIPY 

www.kralovice.cz, www.marianskatynice.cz 
www.gryspek.cz, www.farnost.kralovice.sweb.cz  
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Privilegia města 
Kralovice

Velkou roli v lidském ţivotě hrálo mnoţství a 
hodnota přidělené půdy. Bohaté a úrodné půdy 
bylo vyměřováno méně, podřadné a kamenité půdy 
bylo přiděleno větší mnoţství, aby bylo moţno 
plnit nařízené poplatky, které byly stanoveny jednak 
jednotlivci, tak i obci z výměry pozemků a úrody. 
Na panství cisterciáků měl lán 72 strychů - korců. 
Strych měl 4 věrtele. Některé menší vesnice byly 
vysazeny na jitra, coţ byly 2 strychy. Na kralovicku 
byla půda „hubenější“, bylo třeba hustěji ji osévat a 
to vyţadovalo i většího obsahu strychu jako duté 
míry. Nutno podotknout, ţe obyvatelstvo bylo k 
tomu ještě zatíţeno robotou, za kterou mohl být 
taktéţ určen plat. V Kralovicích za gryspekovské 
éry to bylo např. za 60 dnů roboty 6 kop a přičteme 
- li nájem z polí a Podměstského mlýna, poplatek z 
městské lázně, dýmného a ostatní povinnosti máme 
sumu 627 kop a 26 míšeňských grošů celkem ročně. 



Zajímavosti Kralovic 
a Kralovicka 

 
 

Donační =darovací 
„Anlaih“ (zákupní právo) = dědičná drţba, zaváděno 
během 11. - 13. stol. Přemyslovci. V podstatě šlo o 
jednostranné, poddaným vnucované platební smlouvy, 
zaručující vrchnosti renty při prodeji majetku. Vlastník 
platil ještě „jakýsi nájem“. V Čechách existovaly 4 druhy 
německého zákupního práva a to: Norimberské ve 
Starém městě Praţském, Ţitavské pro sever země, 
Jihoněmecké pro jiţní Čechy a Budějovice. Cheb a Loket 
byly vysazeny právem Chebským. 
Šosovní poplatky, věc = finančně vyjádřená majetková 
a správní nadřízenost, podrobeno nařízené dani placené 
městem.  
Mílové právo = Toto právo zaručovalo monopol 
řemeslníků sdruţených v cechu nejen v okruhu 
městských hradeb, ale také v okruhu jedné míle kolem 
města. 
Pšeničný osep = dávka vrchnosti splatná v naturáliích. 
Návratné = prastará povinnost z dob kníţecích. 
Královská komora vymáhala plat na úhradu cestovních 
vydání panovníka. Platilo se 8 grošů z lánu. 



Zajímavosti Kralovic 
a Kralovicka 
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Práva a povinnosti města Kralovice v letopočtech 

1183 – první písemná zmínka o Kralovicích 
v donační listině plaského kláštera 
1286 – přeneseno soudní a popravčí právo na 
kralovického rychtáře  
1289 – Kralovice jsou zvány městečkem. Opat dává 
kralovickým právo vybírat clo. 
1379 – první zmínka o kralovické škole 
1400 – vysadil opat Gotfrýd Kralovice zákupním 
právem na 50 lánech s naturálními povinnostmi, 
platem za lázeň, povinným příspěvkem na pobyt 
panovníka v plaském klášteře, dovozem vápna a 
právem volby konšelů. Povolil uţívání dvou pečetí 
a vedení městských knih, s volným právem 
dědickým. Opatřil Kralovice volným prodejem 
piva, vína, soli a dalšími právy podobně jako 
Rakovník. 
1437 – císař Zikmund potvrzuje pohořelá privilegia 
na ţádost Jana z Kolovrat 
1489 – vysazuje Vladislav Jagellonský dva roční 
jarmarky 
1509 – Vladislav Jagellonský potvrzuje jiţ starší 
udělená privilegia 
1539 – smlouva opata Bohuslava s obcí Kralovice o 
výměně rybníků za louky a osvobození klášterních 
domů ve městě od šosovních poplatků 
1545 – Na ţádost Floriána Gryspeka rozšiřuje a 
upravuje Ferdinand I. městská práva. Dva výroční 
trhy přesouvá na den Zvěstování P. Marie a sv. 
Havla. Za opravu cest uděluje právo vybírat 
poplatky z vozů a dobytka procházejících městem. 
Městské trhy s vlnou hájí uděleným mílovým 
právem. Taktéţ povoluje kupování statků do ceny 
100 kop grošů a volné stěhování za náhradu. 

29. září 1547 – Ferdinand I. vysazuje Kralovice 
na město s právem postavit si hradby, pečetit 
červeným voskem, uţívat rozšířeného městského 
erbu, kupovat statky do 200 kop grošů. Prodávat 
víno, pivo, sůl a ţelezo, vařit a šenkovat pivo, 

provozovat řemesla a kupecké ţivnosti, s tím 
také uděluje právo vymáhat dluhy. 
1627 – opat Jiří Vašmucius upravuje a obnovuje 
městská privilegia, vymáhá pravidelné placení 
poplatků z 50 lánů pozemků a stanovuje vaření 
piva podle velikosti polí. Určuje právo volby 
konšelů a povoluje staré trhy. Rybníky Tejnecký 
a Ţabinec se vrací do majetku kláštera. Vydává 
nařízení o vyhnání všech nekatolíků z města. 
1650 – konec rekatolizace, zřízena šibenice 
1683 – trţní smlouva o uţívání Trojerovského 
domu  
1699 – opat Ondřej Trojer obnovuje privilegia a 
odpouští kralovickým pšeničný osep. Povinný 
dovoz vápna pro potřeby kláštera je konán dle 
potřeby nebo vyrovnán zaplaceným poplatkem. 
Volné šenkování piva je povoleno pouze 
v klášterních domech, zachovává dva jarmarky 
na den Zvěstování P. Marie a o sv. Havlu a dvě 
poutě konané na sv. Petra a Nanebevzetí P. 
Marie. Obec převádí další rybníky (Litvínovský a 
Votrhanec) na klášter a za to jsou Kralovicím 
odpuštěny nedoplatky úroků.  
1719 – opat Eugen Tyttl mění s kralovickými 
některé pozemky a za to ţádá zvýšení mnoţství 
vyšenkovaného piva v klášterním domě 
1752 – obnovuje Marie Terezie městská 
privilegia v původním rozsahu 
1783 – obnovuje městská privilegia Josef II. 
1785 – zrušen plaský klášter a panství je pod 
správou Náboţenského fondu 
1794 – v Kralovicích zřízen magistrát 
1798 – obnova privilegií Františkem II. 
1826 – Kralovice se staly součástí Metternichova 
panství 
1850 – zrušení patrimoniální správy, vznik 
okresního hejtmanství 
28. 10. 1918 – po osmé hodině večer oslava 
konce války a nadvlády Rakousko – Uherska, 
druhý den se ujímá vlády Národní výbor 
1945 – konec 2. sv. války a německé správy 

Privilegium opata Gotfrýda z roku 1400 
Znění se dochovalo v pozdějších opisech asi takto:  

„Ve jménu svaté nerozdílné trojice Amen.  
Poněvadž paměť lidská je nestálá a s lidmi obyčejně končí 
je nutno, mají-li díla současné doby dojíti paměti budoucích 
aby tato byla posílena pečetí stálosti. Tudíž my, Gotfrýdus 
z boží milosti opat plaský, Joanes převor, Gotschalkus 
superior, Petrus Bursarius a celý konvent kláštera shora 
uvedeného. Toužíce abychom naše poplatky v obci neboli 
městečku našem Kralovicích měli hojnější a 
jistější/…/shora jmenované městečko/…/počtem totiž 
50 lánů polí znovu sme založili a pronajali a podle práva 
Empfitentského čili německého které se obyčejně zove 
Anlaih/…/za podmínek však dále uvedených. První 
totiž podmínka/…/aby každý/…/z každého lánu 
ročně/…/byl nucen odváděti každoročně 64 groše 
stříbrné pražské měny, 3 strychy žita, 3 strychy ječmene, 2 
strychy ovsa, 2 slepice, 40 vajec a to na dva díly. Totiž o 
sv. Jiří/…/z každého lánu 32 groše a 40 vajec. 
/…/při vaření piva a prodeji téhož čemuž se lidově říká 
krčmy/…/budou povini platiti kopy grošů zároveň 
s obvyklými poplatky. /…/mají voliti 12 osob z konšelů 
tehdy úřadujících, jiných 12 osob pro úřad konšelský 
z kterýchžto 24 osob pan opat má/…/ustanoviti 12 
konšelů/…/dovolujeme aby ti samí/…/míti mohli dvě 
pečeti/…/. Jednu větší pro záležitosti důležité, menší pak 
pro obyčejné dopisy/…/. K tomu mohou a mají míti 
knihu nebo knihy/…/. 
Přejeme si také a ze zvláštní milosti dovolujeme aby 
zmínění měšťané naši při všech svých sporech a odvoláních 
se těšili a užívali toho práva jako obec Rakovnická užívá 
a se drží. 
Na potvrzení toho a větší toho platnost pečeti naše, /…/s 
pečetěmi slovůtných mužů, totiž Jana řečeného Student, 
purkrabího na Hrádku Sigfrída z Chříče vícepurkrabího 
tamže a Slavibora řečeného Chýš, pro větší svědectví na 
naši prosbu k této listině byly přivěšeny. Dáno léta Páně 
1400 na den očišťování svaté Marie Panny Oslavené.“   
(pozn. autora: To je 8. prosince.) 


