
 
Lačnovská rychta 

 
V blízkém okolí města Svitavy patří Lačnov bezpochyby 
k nejstarším, ne-li nejstarší obci. Zatímco u ostatních  okolních 
obcích můžeme dle názvů jako Hermansdorf (Kamenná Horka), 
Greifendorf (Hradec nad Svitavou), Heinzendorf (Pohledy) usuzovat, 
že byly postaveny na zelené louce, to znamená na dosud neosídlené 
půdě a že jejich názvy jsou odvozeny z jmen zakladatelů, lze 
považovat jméno Lačnov (nejstarší písemné zmínky 1318-1329) jako 
přejaté od vsi, která tam byla již dříve. Při zakládání obcí, máme 
na mysli stále kolonizační vlnu ve 13.století, bylo obvyklé, že 
noví kolonisté převzali jméno po obci, která tak již stála. Jen 
tam kde se založila obec na „zelené louce“, byl i nový název. Tedy 
jména jako Greifendorf (Hradec nad Svitavou), Hermannsdorf 
(Kamenná Horka), Heizendorf (Hynčina) vznikla současně se 
založením obce. Jméno Lačnov nebo Lacznow je bezchochyby starší, 
než dnešní obec Lotschnau. Nechceme zde toto zajímavé téma příliš 
rozvádět, k tomu lze využít jiné příležitosti. Jen tolik je třeba 
zdůraznit, že z oněch časů až do dnešní doby, to znamená od  
poloviny 13. století, zůstalo jen to jméno. Dnešní obec Lačnov se 
neliší ve svém pojetí od ostatních obcí Svitavska a nese si 
nefalšovaný ráz německých vsí, stavěných v řadě.   
 
 
Již jsme v našem článku upozornili na příkladu Kamenohorské  
rychty na význam vzniku Rychty jako počátek dějin příslušných  
obcí. Vznik Rychty je neklamný důkaz na činnost Lokátora. 
Vycházíme-li z faktu, že lačnovská rychta vděčí za svůj vznik 
biskupovi Bruno ze Schauenburgu,  lze usuzovat, jako v případě 
Kamenné Horky, že i ves Lačnov měla svého zakladatele.  
 
 
Lokační nebo zakládací listina lačnovské rychty se bohužel 
nedochovala. Toto skutečnost je obzvlášť politováníhodná, protože  
snad obsahovala údaje, které by nás mohly vést po stopách starého 
Lačnova. Pro dějiny založení lačnovské rychty je však tato 
skutečnost naštěstí nevýznamná.  V našem držení se nachází z roku 
1329 pocházející listina, v níž jsou od biskupa Bruno ze 
Schaenburgu přiznaná privilegia znovu potvrzena a obnovena. Z toho 
vyplývá, že v každém případě byla lačnovská rychta založena již 
v době Bruna ze Schauenburgu.      
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Uvádíme v této listině psané údaje: 
 
My, Hinko (Hynek) od boha a apoštolského stolce povolaný milostivý  
biskup olomoucký, dáváme ve známost všem předchozím i budoucím, že 
námi ustanovený, náš milý a věrný Conrad, rychtář z Lačnova, podle 
nám předloženým a skrz více věrohodných důkazů, je od našeho  
předchůdce pana Bruna blahé paměti, biskupa olomouckého, potvrzen 
jako Lačnovský rychtář. Ježto listiny týkající se lačnovské rychty  
a soudu shořely při požáru, potvrzujeme a ráčíme ze zvláštní 
milosti tuto listinu obnovit a soudem příslušející práva potvrdit. 
Ježto nám není nic známo, co by bránilo přenesení těchto práv do 
dnešní listiny a na jeho dědice a následovníky, se všemi právy a 
povinnostmi tohoto úřadu, totiž platit z příjmu z pokut každý 
třetí fenik, pěti čtvrtin Akrů, z dvou dani podléhajích lánů, mít 
ševce, který má právo sám vyrábět boty. Tyto povinnosti přecházejí 
na všechny dědice. Pro všechny naše následovníky musí mít rychtář 
k dispozici vycvičeného lučištníka, který bude v případě nutnosti  
sloužit pro potřebu naší církve. Na osvědčení  všeho zde uvedeného 
zhotovili jsme tuto listinu a stvrdili naší pečetí. 

Vyhotoveno ve Svitavách 4. května 1329     
 
V této listině jmenovaný 
Konrad 
Je nám nejstarší známý lačnovský rychtář. Nevíme o něm nic víc 
bližšího ani o něm, ani o jeho následnících v úřadě. Až ve 
svitavských městských knihách se setkáváme s dalšími  lačnovskými 
rychtáři. První, který se v nich objevuje, je jistý  
Stefan 
Ten byl již v roce 1528 po smrti. Zanechal po sobě dva syny a sice 
Brockl (Prokopa), který byl tkadlec lnu a Urbana, který převzal 
rychtářský úřad. V roce 1528, ve „středu před dnem svatých 
mláďátek“ potvrzuje Prokop Stefanovu rychtu jako dědický podíl 
Urbanovi. Při této příležitosti se tak dovídáme o Stefanovi i o 
jeho dvou synech. Stefanův nástupce se stal jeho syn  
Urban    
Už v roce 1526 se objevuje jako svědek a v roce 1541 byl již po 
smrti. Ač se výše jmenovaný  Prokop osvobodil již v roce 1528 od 
svého podílu na rychtářském úřadu, jak dává  na vědomost jeho 
kvitovací listina, musel se vypořádat se svými dědickými nároky. 
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V roce 1541 stanul před svitavskou městskou radou a sděloval, 
v přítomnosti v Lačnově usedlých  Hanse Schwoba, Hanse Schneidera, 
Paula Schneidera, Prokopa Mauera,  Wenzla Wabera a Adama Schwarze, 
že měl před čtyřmi roky s rychtářem Urbanem v boží milosti 
rozhovor kvůli svému dedickému podílu, při kterém mu Urban 
stvrdil, že s ním dobře a v dobré vůli vychází. Přítomní svědci  
nechtěli nic jiného vyjádřit, než že  rychtář Urban tímto přáním 
či sdělením předává všechny dědické podíly a odpovědnost. „Nech mě 
teď ve spokojenosti, dokázal jsem mnoho. Kdybych tento úřad 
opustil, děj se vůle boží.“ Vice toho o Urbanovi nevíme. Jeho 
nástupcel byl: 
Thoman Groer. 
Doposud jsme znali dosavadní rychtáře jen podle křestního jména, 
Thoman je první lačnovský rychtář, u kterého známe i příjmení. Kdy 
Thoman rychtu převzal nám není známo, ani okolnosti, zda byl se 
svým předchůdcem v příbuzenském vztahu, či zda rychtu koupil jako 
cizí. Poprvé se nám Toman objevuje  v roce 1543 ve sporu se svým 
švagrem Paulem Ötl ze Svitav. (Zda) Podnětem sporu byla koupě 
lačnovské rychty, zdá se, že ano, když  se jednalo o švagra. 
V roce 1544 kupuje ve spolupráci s mírovským úředníkem Heinrichem  
Kobelkou od  Wolfa a  Paula Schindlera  za 300 marek 7 „Ruthen“ –
(Prutů-míra cca 0,6ha) „ spolu s rybníkem, který na místě je a  
které byly předchozím majitelem rychty prodány. V roce 1546 se 
Toman zříká pozemků za částku 226 Marek, které složil předtím 
Urbanovi. Není jasné, zda po Urbanovi patřily tyto pozemky  
k rychtě a zda  byly dříve Tomanovi prodány.     
V roce 1547 uzavřel Thoman smlouvu  s vodnařem Baltazarem z Kadova 
(Kaden) na postavení studny na pozemku rychty. V roce 1563 převádí 
rychtu na svého syna: 
Bartla Groera  
Tento převzal úřad rychty se všemi právy, které získal jeho otec 
za 700 Marek a s následujícími povinnostmi: „Bartl zajistí pro 
svého  otce krmeni pro 3 krávy v létě i v zimě, bude o otce i 
matku řádně pečovat s přístupem ke stolu tak jako ostatní po celou 
dobu života. Své matce se bude starat po celou dobu života o 15 
ovcí, 6 slepic a kohouta.   
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Dále musí pro potřebu rodičů každý rok dodat 1 věrtel lnu a jeden 
věrtel konopí. Jak stojí, mají si usedlí i výminkáři sobě pomáhat 
a společně i jíst. K tomu se Toman zavazuje odvádět daň, která by 
se v případě jeho smrti převedla na rychtu. V případě, že by Bartl 
chtěl rychtu prodat, musí jako první kupující být jeho bratr Vít 
(Veit). Při této koupi byli svědky lačnovští usedlíci  a starší: 
Jokl Kyrschpaum, Hannes Hupffauf,  Geyer Urban, Bartl Maurer, 
Greger  Puesch,  Georg Hornisch, Veit Richter. V roce 1570 uzavřel 
Bartl se svým otcem Thomanem, který se mezitím po smrti své ženy 
znovu oženil a byl mimo rychtu, vyrovnání příslušející k výminku. 
Brzy nato musel Bartl zemřít, neboť již v roce 1572 jeho vdova 
Gertruda jedná s Barlovým bratrem Vítem o předkupních právech na 
lačnovskou rychtu. Vít se v tomto vyrovnání zříká ve prospěch 
Gertrudy  rybníka, který patří  k rychtě a z kterého, pokud by 
rybník patřil Vítovi, musí své švagrové z každého zátahu dodat 
plnou krosnu ryb. I zde stvrzuje Gertrudě a jejím dědicům  
předkupní právo na rybník. Ještě v tom samém roce  se Gertruda 
provdala za: 
Jokl Hegar: 
Z Koclířova (Ketzelsdorf), který lačnovskou rychtu za 800 Marek 
převzal se závazky, uspořádat pro po Bartlovi zůstalého syna Thoma 
svatbu „přes celou vesnici“. Pokud by ke svatbě nemělo dojít, měl 
povinnost místo svatby dát 8 zlatých, mimo to přístup ke stolu a 
hříbě. Místo hříběte mohl zaplatit 4 zlaté. Třem dcerám příslušely 
4 plné stoly (plná penze), 2 krávy a jedno ložní prádlo. Pokud by 
nekteré dítě zemřelo, zůstávají vyminkáři v péči rychty. Vícekrát 
zmiňovaný Vít Groer, bratr předchozího rychtáře se oženil  
s dcerou rychtáře z Kamenné Horky Markuse Kamenohorského. Vít brzy 
zemřel, plnění jeho dědictví v hodnotě 29 zlatých zůstalo na 
kamenohorské rychtě.  Tuto pohledávku měl vyřídit pro  Vítova syna 
Simona za přítomnosti lačnovských usedlých kamenohorský rychtář 
Jakob Heger. K této povinnosti se rychtář zavázal. Když byl 
v pozdějších letech Simon nucen za souhlasu více souvěrců jeho 
otce rybník, který byl součátí  dědictví po otci za 29 zlatých 
prodat, byla tato záležitost  řešena za účasti svitavského děkana 
Andrease  Marschalka (Maršálek) mírovským  hejtmanem s výsledkem, 
že rychtář i lidi z Lačnova vymáhají dluhy neprávem, zneužívajíce 
příležitosti a že Jakob Heger musí rybník Simonovi proti  náhradě 
vrátit zpět do vlastnictví.         
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Jakob  Heger prodává rychtu v roce 1604 na 
Wenzel Friedl 
Z Lačnova za 900 marek. K rychtě tehdy patřili 3 poddaní, 15 
Ruthen (Prutů)od daně osvobozených  a 9 Ruthen dani podléhajících 
akrů. Jako přídavek dostal kupující k rychtě:“ 3 koně s postroji, 
2 okované vozy, pluh a brány, 5 krav, 2 telata, 26 ovcí, 2 
prasata, 3 husy, 13 slepic, 1 kohouta, hospodářské vybavení: 1 
celý valník, 2 krátké vály, 1 kompletní postroj přední i zadní, 1 
vůz s postranicemi“. Jak víme z listiny z roku 1329, měl lačnovský 
rychtář povinnost mít pro potřebu biskupa jednoho vycvičeného 
lukostřelce. Nedomníváme se, že tato povinnost a vybavení nadále 
přecházelo, ale že se tato povinnost v průběhu času změnila na 
povinnost mít  k dispozici rytířskou výzbroj. Při koupi byli jako 
svědci usedlíci z Lačnova: Mattys Schwarz, Wenzel Neykum, Hanzl 
Schwarz. Po Wenzlově smrti v roce 1610 prodaly rychtu jeho vdova 
Ursula spolu se svým zetěm Mattesem  Michele jejich nejstaršímu 
synovi  
 
Veit Friedl 
Za 900 marek. Jako zálohu složil Vít 200 marek, z čeho obdržel 50 
marek jeho nejmladší bratr Benesch. Matce a dětem příslušelo podle 
testamentu  zemřelého Wenzela „ za věrnou námahu a  starost o 
všechny“ 30 zlatých moravských, které jim rychtář  osobně předá.Po 
Wenzlovi zůstalé dcery se později provdaly, Katarina si vzala 
Gregora Karna a Dorothea si vzala Georga Heinze. Vdova Ursula byla 
dcera Merttena Dittricha ze Svitav a v roce 1619, poté co již Veit 
rychtu prodal, „z mateřské lásky a věrnosti“ darovala svůj 
manželský podíl po  zemřelém manželovi. Veit Friedl neměl rychtu 
dlouho v držení, neboť již v roce 1617 ji prodává na  
 
Georg Habler 
Za 900 marek. Z kupních peněz  dal Habler 328 marek na ruku, 
zbylých  572 marek náleželo dědicům. Wenzelova vdova Ursula měla u 
nového majitele zajištěn výminek a poplatky:“Bydlení na rychtě a 
ostatních komorách a jednu komoru  s chlévem. Dále byl rychtář 
povinnen pro ni obhospodařovat 2 Pruty  Akrů které byly její 
vlastnictví a z toho sklidit obilí. Dále byl povinen jako deputát 
zajistit potřeby do kuchyně z 10 Prutů Akrů, o které se rychtář  
také staral, dále palivové dřevo, 2 ovocné stromy na dolní zahradě 
a 2 krávy vč. krmení, které budou mít stání s ostatním dobytkem 
rychty. Georg Habler nám není neznámý, známe jej jako nevlastního 
otce  rychtáře z Kamenné Horky Paula Kamenohorského a odkazujeme 
na pojednání ve statích  „Das Hermasnsdorfer Erbgericht – 
Kamenohorská rychta“. Ani on nebyl  dlouho držitelem rychty, neboť 
již  6. července 1623 prodává rychtu na:  
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Adama Langa 
Z Mikulče, se všemi právy a povinnostmi, které získali již jeho 
předchůdci, za cenu 900 marek. K rychtě naleželo: 3 dani a robotě 
pro rychtu podléhající poddaní, 15 Prutů dani nepodléhajících  
polí a luk. Dále prodávající předal: 3 dobře vypadající  koně 
(kobyly), 2 okované vozy, pluhy, okované smyky a brány, 2 
zásobníky s obilím,  stavební dřevo co se nachází uvnitř i venku, 
4 mléčné krávy, 4 odstavená telata, 2 prasata, 7 slepic 
s kohoutem, a další potřeby pro hospodářství. Pro sebe, svou ženu 
a děti dostane odstupující Georg Habler výminek, který sestává ze 
světnic, které obývala stará rychtářka Uršula, s dostatečným 
zabezpečením potřeb. Tento výminek musí být poskytován po celou 
dobu života Georga Hablera, pokud jej  někdo nekoupí, a pokud bude 
Adam Lang naživu. Pokud jeden z nich zemře, připadne výminek 
zpátky k rychtě, vyjma požitků, které má Georgova žena Katharina  
při prodeji výslovně uvedeny. Tato koupě byla uzavřena se 
souhlasem Mírovského hejtmana  před Svitavskou městskou radou  a 
staršími usedlíky Lačnova: Georg Schindler, Vít Friedl,  Urban 
Steus, Urban Szepan, Vít Schindler, Bartl Hantz,  Urban Wasske, 
Šimon Richter a Vít Gerlich. Jako závdavek splatil Adam Lang 388 
marek, zbylý rest 512 marek začal počátkem roku 1624 dědicům po 
Wenclovi Friedlovi splácet v částce 10 marek. V roce 1630 se tito 
dědicové, totiž bratři Vít a Beneš Friedl a jejich švagři Toman 
Stindl, Gregor Kharn a Georg Galle obrátili na svitavskou městskou 
radu se sdělením, že rychta byla prodána v těžkých časech a 
z nouze. Požadovali, aby Adam Lang všechny jejich nároky 
odsouhlasil. V roce 1640 uzavřel Adam Lang, rychtář z Lačnova, s  
Amrosem Schindlerem z Lačnova před svitavskou městskou radou 
následující vyrovnání, že: “ Před asi 2 roky  se zavázal před 
urozenými a váženými osobami ze Svitav a Lačnova, že v případě 
nepříznivých okolností prodá  rychtu jemu nebo jeho dětem. Jako 
odměnu za tuto povinnost dostal Adam Lang od Ambrose Schindlera 15 
½  korců obilí, jeden korec  se počítal za  4 ½  zlatých.    
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Při uzavření této nabídky byl Adam Lang v tom mínění, že splní-li 
Ambros Schindler  tento slib a rychtu převezme, bude pak pro Langa 
snadnější nabýt  jinou usedlost. Dále bylo vše jinak. Ve smíru  
stálo, že z důvodů vpádů nepřátelských švédských vojsk do Svitav  
a i častého pobytu císařských vojsk Lang zcela zchudnul. Přesto se 
Adam Lang ještě bránil předání rychty a vzal svůj příslib zpět. 
29. srpna 1640 přišel Ambros Schindler s vyjádřením a 
v přítomnosti a se souhlasem svého bratra, důstojného pána Patrika 
Wolfganga Adalberta Schindlera, faráře v Hradci nad Svitavou a 
v Radiměři, se zřekl předkupních práv na rychtu, s tím, že Adam 
Lang je povinen oněch 15 ½ Schefflů  obilí za 93 rýnských vrátit. 
V roce 1642 koupil Adam Lang od Antona Schindlera za 29 moravských 
tolarů  rybník, který  dříve příslušel k rychtě a patříval jeho 
ženě. Adam Lang zastával v jistotě 36 roků úřad rychtáře. 27 
března 1659 jej předává (prodává) za 900 marek z důvodu stáří a 
nemohoucnosti svému synovi 
Philippu Langovi, 
který se krátce předtím oženil s dcerou Georga Friedla ze Svitav. 
Philipp měl ihned při převzetí zaplatit 200 marek jako zálohu a 
zbylých 700 marek splácet po dobu 10 let. Adam Lang si vymínil 
četné požitky pro sebe a ostatní dědice, jako např. držbu rybníka 
vč. jeho spravování a s podmínkou, že i po jeho smrti z každého 
výlovu připadne 30 kaprů jeho pozůstalým. Z této pozůstalosti byla 
vyjmuta Adamova žena, což  asi značí, že byl Adam po druhé ženat. 
Adam Lang byl na výminku krátkou dobu a brzy po předání rychty  
umírá. V roce 1660 se uvádí ve zprávě svitavské městské rady, že 
po Adamovi zůstalo 12 dětí, 5 synů a 7 dcer. Mezi jeho syny se 
nachází i Thomas Langer, rychtář v Mikulči. Jeho podíl na rychtě 
činil 59 marek a 21 ½ grošů. V roce 1661 koupil Philipp od 
ostatních dědiců nazpět rybník. V roce 1686 provedl se všemi 
dědici před svitavskou městskou radou vyrovnání. Při této 
příležitosti se v dědictví zmiňuje dědický podíl zemřelé 
Philippovy sestry  Agnety, z důvodu, že Agneta byla slabomyslná a 
na rychtě o ni muselo být až do jejího konce s velkým úsilím 
pečováno, což by nikdo jiný nechtěl dělat. V roce 1707, tedy po 47 
letech v úřadu a držení rychty předává Philipp rychtu svému 
synovi:        
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Severinu Langovi 
Který rychtu převzal za obvyklou  sumu 900 marek, marka se 
počítala za 32 grošů, groš za 7 feniků. Jako zálohu zaplatil 700 
marek, zbylých 700 marek měl splácet vždy k svátku sv. Michaela 
s ročním umořením 10 marek. Ze zálohy zůstalo nabyvateli 60 marek, 
které mu „jeho milostivý otec za celoživotní pomoc“ určil. Ze 
zálohy dále náleželo  20 marek jeho bratrovi Mathessovi  a po 10 
markách jeho sestrám Katharině a Margharetě, což dohromady činilo 
100 marek. Zbylých 100 marek náleželo otci. Pro sebe a svou 
manželku si předávající vymínil dostatečný výminek s dodatkem, že 
pokud by zemřel dříve než jeho žena, polovina dědictví půjde 
zpátky na rychtu, druhá polovina dědictví měla krýt životní 
náklady vdovy. Severin se již před převzetím rychty oženil 
s dcerou Mathiase Thüla z Ripau (Řepová) z mírovského panství a 
„byl označen za nejmilejšího syna Philippa Langa,“ jak je hlášeno 
v radničním spise Mathiase Thüla, rychtáře z Ripau. Z těchto 
zápisů vyplývají povinnosti placení životních daní (rent). Dále 
povinnost, převzít úhradu obvyklých životních potřeb pro svou 
svobodnou sestru Margaretu. Tento kup byl 9.ledna 1707 uzavřen 
před svitavskou městskou radou, stvrzen a opatřen pečetí s datem 
11.ledna 1707 a podepsán Johannem Kominkem z Engelshausenu. 
Severin zastával úřad rychty s jistotou 41 roků, v roce 1748 tento 
úřad převzal jeho syn  
Anton Lang 
Konstituovaný rychtář. Rychtu přebíral se všemi právy a 
příslušenstvím za sumu 900 marek nebo zlatých. Jako zálohu 
předložil 200 marek na ruku předávajícího  se závazkem, platit 
zbytek 700 marek  s ročním umořením 10 marek vždy k svátku 
sv.Michaela. Jako přídavek dostal kupující 4 koně, 2 kusy hovězího 
dobytka, 2 ovce, obilí stejné kvality, 2 vozy, 2 pluhy, 2 
kultivátory a další hospodářské zařízení. Pro sebe a svou ženu si 
prodávající vymínil rozsáhlý výminek, kterého by se polovina 
v případě, že by zemřel dříve než jeho žena, vrátila zpět do 
majetku rychty. Jinou kupní smlouvou převzal Anton Lang za cenu 50 
rýnských  do vlastnictví rychty rybník, který se rozkládal na jeho 
pozemcích a který užíval se svým milostivým otcem Severinem 
Langem. Anton Lang zemřel v roce 1772.   
Anton Lang umírá v roce 1772  a 10. „Hornung“ (února) 1773 přebírá 
rychtu jeho stejnojmenný syn: 
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Anton Lang 
Se vším příslušenstvím za 900 marek nebo přepočteno za 1120 
zlatých rýnských (kurs: 1 marka= 1,14 rýnský). Jako první splátku 
měl kupující složit částku 200 marek či 248 rýnských. Kupní 
smlouva  na částku 1120 rýnských je na tehdejší dobu zajímavá 
v tom, že kupující nesložil zálohu 248 rýnských v hotovosti, ale 
tato záloha měla pokrýt dluhy, kterými byla rychta zatížena. Tyto 
dluhy činily 511 rýnských, takže stále zůstávala z celkové ceny na 
dluhy chybějící částka 262 rýnských. Z této sumy se dále odečítaly 
nároky sourozenců předchozího majitele a sice: 
Elizabeta, provdaná Langová………………. 62 rýnských 
Veronika provdaná Tempes………………………. 62 rýnských 
Dluh zůstal……………………………………………………….. 483 rýnských 
Tímto odpočtem se nahoře uvedená suma 1120 rýnských dělí pro 
ostatní dědice: studující a dosud nevyplacený syn Severin Lang má 
rodový nárok na  80 zlatých,  dále nevlastní matka Veronika a 
děti, takto Käufer Anton , výše uvedený Severin a ostatní 
sourozenci Veronika, Ignác a Annamarie mají nárok na stejný díl 67 
zlatých. Jak dále v kupní listině stojí, musel se kupující potýkat 
se špatným stavem hospodářského zařízení rychty a že Anton Lang 
získal rychtu ve velmi nepříznivých poměrech pro udržení rodového 
majetku. Proto musel být bezpochyby zdatný hospodář, že v budoucnu 
dokázal překonat hospodářské potíže a přivést úroveň rychty  znovu 
do lepšího stavu. Podle toho také nabízí následující změna držení 
rychty mnohem příznivější obraz. Tato změna se uskutečnila v roce 
1820 a to na základě otcovské  závěti na syna 
Johanna Langa 
který přebírá rychtu se vším příslušenstvím za v závěti uvedenou 
cenu 2000 zlatých, s následujícími povinnostmi: 

1. jistit všechny povinnosti vůči hospodářství, také vůči 
vrchnosti, obci, faře a škole, které z úřadu rychty 
vyplývají. 

2. matce, případně vdově Johanně musí po převzetí rychty  
zajistit důstojné dožití. 
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3. Kupní cena byla rozdělena následujícím způsobem: 
Náklady na pohřeb a správu dědictví………………………. 43 zl 
Zbylé dluhy  ………………………………………………    177 zl 
Další náklady z  pozůstalosti ……………………….  246 zl         
V 8 leté lhůtě splatit vdově Johanně podíl…  584 zl 
Bratrovi Antonovi podíl …………     584 zl 
Odečtený vlastní podíl ……………     584 zl 
Dále  musel nabyvatel splatit poplatky z převodu, nést náklady 
na „Laudemium“ (desátek), nést náklady spojené s děděnými 
povinnostmi a náklady spojené s koupí Marklova statku 
(„MarklsˇBauergrund“), který koupil zemřelý  Anton Lang pro 
svého stejnojmenného mladšího syna. Johann Lang zemřel po krátké 
době po nabytí rychty, neboť již v roce 1824 byla rychta 
odkázána a převedena na jeho v té době nezletilého syna téhož 
jména: 
Johann Lang 
Za předavající cenu 2000 zlatých. Vdova  a jeho matka Annamarie 
převzala do jeho zletilosti správu hospodářství a až poté  měla 
odejít na výměnek. Po převzetí rychty měl její držitel splácet 
pro matku „Laudemium“ v sumě 238 zlatých a další splátky za 
náhradu  1000 zlatých. Johann Lang zemřel ještě před dosažením 
zletilosti a majitelem rychty se stal v roce 1841 jeho tehdy 
také ještě neplnoletý bratr 
Franz Lang 
Za rovněž uvedenou sumu  2000 zlatých. Jeho matce zůstalo nadále  
právo na vedení hospodářství rychty až do dovršení zletilosti 
majitele, a také právo na zabezpečení jejich dětí z druhého 
manželství s Franzem Hegerem do doby, než budou zabezpečeni a 
v případě jejich svatby vystrojení svatební hostiny „na celý 
stůl“. Po Franzi Langovi  přešla rychta v roce 1879 po přímé 
linii na současného  vlastníka (psáno v roce 1924!!!) 
Johann Lang 
který, ač byl vybrán pro studium, musel školu přerušit  a jako 
nejstarší rychtu převzít. Jak se měnily poměry k lepšímu vyplývá 
nejlépe z předávající ceny rychty v roce 1841, kdy byla  2000 
zlatých. A v roce 1879, kdy rychtu přebíral Johann Lang, 
vyplácel každému z 9 sourozenců dedický podíl 2000 zlatých, což 
dohromady činilo 18000 zlatých. Johann Lang se oženil  s Annou 
Knorr z Pirkelsdorf (Prusíkov u Gruny) Díky  velkému úsilí 
manželů  při  správě hospodářství se zvýšila jejich životní 
úroveň. 
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Přestáli i období první světové 
války a oba jejich synové se 
vrátili z války nazpět. 
V roce 1923 si mohla lačnovská 
rychta připomenout  třísté výročí 
od převzetí rychty rodinou Langů. 
Třista let v držení jedné a téže 
rodiny, s jedinou vyjímkou, kdy 
nástupnictví přešlo na bratra, se 
držení rychty předávalo z otce na 
syna. Tuto skutečnost lze označit 
za velmi vzácný případ, nejedná-li 
se o  šlechtický rod, aby jedna 
rodina třista let vlasnila jednu 
usedlost. Tím více, že v běhu 
staletí se musela překonávat těžká 
období. Už zakladatel rodu, rychtář 
Adam Lang musel v období 
třicetileté války bojovat s velkými 
těžkostmi, tak jako i jeho 
následovníci.  
V roce 1924 přešla rychta 

v Moravském Lačnově na  syna 
Hubert Lang 
Jeho manželka Valerie pocházela z hostince Schlegel v Lačnově.  
Narodili se jim dva synové. Dějiny rychty a rodiny Langů mohly 
nadále pokračovat. Pak ale přišla druhá světová válka a konec. 
Hubert Lang  se musel dožít, že nejen dějiny rychty v Lačnově 
jsou u konce, ale i celé obce a jejich německých obyvatel. 
Následovalo nelidské vyhnání, vysídlení, které připomínalo hrůzy 
třicetileté války. Hubert Lang zemřel roku 1947 v Böbingu 
v Horním Bavorsku. Jeho vdova Valerie a jejich synové Hanns a 
Hubert žijí (1975) rovněž v Bavorsku 
700 let obývali němečtí sedláci, řemeslníci a dělníci tento 
kraj. Nejprve museli vyrubat česko-moravský hraniční prales. 
Během staletí jej přetvořili v květoucí zemi a teď jej museli 
opustit. 
Obec Moravský Lačnov již více neexistuje a i rychta bude brzy 
již jen vzpomínka. 
Současní obyvatelé a vlastníci se snaží všemi silami německou 
správu  a sedmisetletou  německou historii obce zničit a všechny 
vzpomínky na ni  vymazat.   

Hans L a n g 
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