
::lschuh: .' 
skoslovenské devalvace. 

Legativníkritika 'přehlíží ještě 
že bez devalvace by bylo čes
upadlo ve zkázu. Oproti tomu 
říci, co se všechno mohlo stát, 

1, !přece jen vysvítá 'z cifer uve
ralvace nepřinesla něj aké defi
c hod n é zlepšení a že - jak 
lze dosáhnouti toliko vz'ájem-
šech příslušných Istátů. 

Izkoumání věci utvrdilo v mých 
lvace z února 1924 měla sice 
oz a zaměstnanost, ale že účin
stalo však trvalé znehodnocení 

Dr. JIŘ.Í VESELÝ: 

Ke vzniku knihy Rožmberské. 

(Rozšířená ukázka z větší práce.) 

Roku 1928 uveí'ejnil prof. Markov ve Sborníku věd práv~ 
ních a .státních článek »Příspěvky ke kritice te~tu a výkiadu 
Rožmberské knihy«/) v něm'ž podal řadu oprav textu jednotli
vých článků této význačné právní památky. Jak autor sám praví, 
šlo o souhrn poznámek a závěrů, k nin1ž došel, zabývaje se jinou 
otá'Zkou z dějin českého práva. Do samostatného článku je shrnul 
proto,žeby bylo obtížné !Zahývati Ise detailním rozborem textu 
jednotlivých článků v práci, jejímž hlavním úkolem byly otáz':' 
ky jiné. 

Poněva;dž .se nám za podobných okolností v~dlo stejně, ná
sledujeme jeho pří-kladu. Na rozdíl od jeho »Pí'ispěvkú« , kde " šlo 
o zjištění správného znění jednotlivých článkú, věnujen1e v dal
ším hlavní pozornost souvislé í'adě předpisů jedné kapitoly (ve 
vyd. Palackého a Brandlově označené VIII.); toliko ke konci 
podáváme pravděpodobnou opravu tří článků, které mají k naší 
chystané studii vztah. 

* 
. B ' ran .cl 1, který ,se u příležitosti -vydání knihy Rožn1berské 

zabýval touto vynikající památkou dosti 'zevrubně/) vYl?lovil mí
nění,Že nebyla skládána najednou, nýbrž že nese na sobě stopy 
několikerého zpracování. Důvody toho spatřoval v okolnosti, ž~ 
vytýká se rozdíl lnezi starým a novým právem, v duplicitě ně
kterých předpisů a j.3). Tento ,správný Brandlův postřeh.. přijal 

1) Sborníkvědpr. a st. XXVIII., str. 238-"-261. V dalším citováno: »F:ří

spěvky« a strana zvlášt. otisku. 
2) Kniha Rožmberská. Kritické vydání, ' opatí'ené ' poznámkami . a glosMem, 

jež učinil - -. Pojednání o knize Rožm. na str. 5-27. 
3) Tamže, str. 17-.:..18: 
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nejnoveJI C á d a4
) S podotčením, že byla (kniha Rožmberská) 

doplňována novými odstavci a snad i celými tituly. Odtud pra
lnenÍ nesnáz pokusu určiti dobu vzniku Rožm. knihy. Základ 
úvah, z něhož je nutno vyjíti, jest po mém soudu fakt, že Rožm
berská kniha (v podobě nás došlé) je. s vod předpisů různého 
původu vzniklých v různých dobách. Nejlépe to vystihl Z i gel, 5 ) 

který praví doslova: »První pohled na tento spis nám ukazuje, 
že kniha tato jest toliko přepisem zcela salnostatných děl v růz
ných dobách sepsaných, v jeden svazek pojatých.« Z toho vy
plývá v prvé řadě úkol, zj istiti nikoli datum pořízení tohoto 
svodu, nýbrž určiti pokud možno dobu vzniku jednotlivých částí 

(kapitol, příp. skupin kapitol). Je to úkol ;sice obtížnější, avšak 
,zdaří-li se odkrýti různé časové vrstvy v textu Rož'm. knihy, 
bude lnožno na základě toho sledovati vývoj práva v dO'bě, pro 
niž r..emáme téměř jinakých zpráv. 

Za nejstarší část Rožm. knihy označena byla VIII kapi
tolaG). To je odhad úplně správný, je však třeba doplniti ho 
v tom smyslu, že se nám tato kapitola nedochovala ve své pú
vodní podobě. Dříve než podáme doklady pro toto tvrzení, bude 
vhodno naznačiti její obsah. Lze ho shrnouti v několika slovech: 
seznaluenávají se zde jednotlivé případy, jež na soud byly vzná
šeny, .s údajem o počtu púhonů a průvodního prostí·edku. Jako 
první a vzorný případ uveden je, podobně jako i na jiných míls
tech Rožm. knihy7) pIe n (čl. 154 a 155), načež následují 
ostatní nároky bez nějakého zvláštníhO' pořádku. 

Mezi důvody, proč 'pokládánle tuto kapitolu za doplňovanou 
a opravovanou,. patří na prvý pohled nápadný dvojí předpis 
o půhonu zhl a v y. V čl. 180 se praví, že z hlavy (a také z chro
moty) je trojí půhon a právo železo, kde'žto v čl. 184 je (po tro
jím půhonu) předepsáno právo s 'meči sědati (v druhé větě to
hoto článku je ustanoveno, že »z příhlavného dobytka« je rovněž 

4) Skladba českých právních l.11ih z doby předhusitské, in: Vědecká ročenka 
VII. (1928), 160. 

5) Zigel, Slovanské právo (přelož. Malý). Světová knihovna č. 1022-24. 
Str. 118. 

6) Kapras, Právní dějiny zemí kol'. české I. (191;)), 36. Srov. Zigel, .1. c. 
118. 

7) V kap. IV. čl. 09, Tl kap. XII. (O opoviedání) čl. 210, 219. 
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trojí půhon, a právo za kyje sědati). Poněvadž v pozdějším pra
meni, Rádu práva zemského8

) se. uvádí soudní souboj v procesu 
o hlavu jako běžný průvodní prostředek, je pravdě nejpodob
nější,že dříve užíváno bylo zde ordálu železa (jako v ostatních 
těžších případech kp. VIII.) I což bylo později zaměněno soudním 
soubojem. Představuje tedy čl. 180 text původní, kdežto čl. 184 
poučuje o reformě a je tudíž pozdějším přídavkem.9 ) Srovnejnle· 
s tím, co. se praví k věci v kap. IV. O této hlavě Rožrn. knihy, 
která je v literatuře sporná/O) postačí v této souvislosti říci 

pouze toEk,že seznamenávají se v ní zhruba tytéž případy, jako 
v kap. VIII.,l1) avšak prúvodní prostředky se u některých sportl 
liší,: v kap. VIII. předpisují se p r a v i dle m ordály, v kap. IV. 
pak přísahy s pomocníky (svědky, očistníky). 'Z toho je 'patrno, 
že tato kapitola je pozdějšího data, avšak doba jejího vzniku je 
sporná. Hlava (a příhlavní dobytek) uvádí se zde v čl. 71, a to 
s tím, že obviněný očišťuje se sám sedlný, totiž přísahá sánl a 
»za železo« (t. j. na místo ordálu 'železa) šest ponlocníkú odpří
sahá, 'že je nevinen. Jde 'z de t e d y o z měn u pře d p i s ů 
Č 1. 180 (d ř í věj š í ho) a n i k o I i v p o zdě j š í h o 184. 
Z toho lze soudit, že v době, kdy autor IV. hlavy ROŽlTI. knihy 
podával 'Zprávu o proměnách prúvodního řízení, hyl v platnosti 
ještě s tar š í 'zpúsob, anebo 111ožno říci přímo, 'že měl před se
bou VIII. kapitolu v Tl o cl obě b 1 i ž šít e x tup ů v o d
ním U.12

) 

8) čl. 10, 18 a násl. Jirečkova vyd. v C. J. B. II., 2. 
9) Kadlec, Přísežní pomocníci v právu slovanském in: Sborník věd pl'. a st. 

XV. (1915), str. 273, který neuvážil možnost různého časového vzniku obou 
článků, označil rozpor mezi čl. 180 a 184 za nerozluštitelný. 

10) K otázce IV. hlavy Rožm. knihy srovnej: JiTeček, Č. Č. M. roč. 36, str. 
125 násl. TýŽ, Právnický život, 73 násl. Vacek, Čas. pro dějiny venkova XU, 234. 
čáda, Skladba českých právních knih, 165. Rausche?", O krádeži a loupeži 95-6 r 

Zvláště pak Mm'kov, Příspěvky 7- 13. Mínění na těchto místech pronesená nepo
važujeme za správná. 

11) Ne všechny. Na rozdíly bude v dalším podrobně upozorněno. 
12) Vzhledem k eventuelní námitce, která by se mohla vznésti proti celé 

této úvaze na základě Ji1'ečkova vydání knihy Rožm. jest uvésti toto: Jireček 
l'ozdělil text článku 180 (podle číslování Palackého a BramUova) ve články dva 
takto: čl. 106. Z hlavy trój póhon. 

čl. 107. Z chromoty ' trój póhon, právo železo. 
Podle tohoto rozdělení by se průvod železem vzta.hoval pouze na chromotu" . 
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N a základě tohoto zj ištění bude možno (alespoň v některých 
'případech) určiti, které články VIII. kap. patří . k původnímu 
textu: hudou jimi nejspíše ty, v nichž uvádějí se tytéž nároky 
jako v kap. IV.13

) a dále ony, v nichž jako prúvodníprostředek 
předepsán je ordál. 

L Podle tohoto měřítka je možno určiti, že k původnímu 
~obsahu VIII. kap. zcela nepochybně patří devět případů, a to 
v prvé skupině plen (čl. 154 a 155), zlodějstvo (čl. 156) ', lou
pež (157), a lesa posečení14 ) (158). V těchtO' čtyřech případech 

kdežto při nároku z hlavy by údaj o průvodu chyběl, jako je tomu při některých 
jiných článcích této kapitoly. Avšak z jasného znění čl. 71. v kap. IV. Rožm. 
knihy vychází beze vší pochyby najevo, že při nároku z hlavy železa dříve užíváno 
bylo, o čemž neměl pochybností ani Kadlec (Sborník XV, 273). Je zajímavo v této 
.souvislosti uvésti, že předpokládaný s t a l' Š í způsob důkazu železem de his, qui 
homicidiis infamant~~1' uvádějí též t. zv. Dekrety Břetislavovy (B1'etholz, Cosmae 
·chronicon, str. 86-87~ Ji1'ečeky CJB I, str. 15, čl. 5). Je-li vůbec možno tuto 
zprávu vzíti za spolehlivý základ, a to myslím, že možno je alespoň potud, že zde 
Kosmas (podobně jako na jiných místech svého díla v souhlase s celou jeho ten

.dencí) tlumočí a propaguje snahy církve, byla by na místě následující úvaha. 
Církev měla na soudy vodou a železem určitý vliv, neboť jich provádění svě

řováno bylo duchovním ve všech zemích [srov. Ordines iudiciorum dei, edid. Zeu
?11er, Monumenta Germaniae historica, Legum sect. V, (1865), str. 600-722, 
Kniha obyčejového práva polského z XIII. stol., vyd. Helcel, Starodawne prawa 
'polskiego pomniki II (1870), kap. 24., Regestl'um Val'adiense, edid. Ka'1'ácsonyi
B01'ovsz7cy (1903), k tomu: Ra1bscher, O regestl'u Val'adínském (1929), u nás 
Statuta K. O. čl. 8 všech tří l'ecensí]. Jimi snažila se patrně církev nahraditi 
soudní souboj, který představuje nepochybně stopy krevní msty (srov. Haněl, 
O vlivu práva německého, pozn. 318). Souboj . nevymizel ovšem úplně, avšak ome
zen byl podle svědectví Statut (čl. 30 rec. I, 36 rec.. II, 37 rec. III) Dll. rozepře 

.c on tra ex tra ne o s. (»Extranei« nazýváni \ jsou nejspíše příslušníci jiného 
veřejnoprávního svazku, než kterým Statut a atl.resována, a to buď hradského 
.obvodu nebo pozemkové vrchnosti.) Jak se zdl, podařilo se církvi prosaditi, že 
z hlavy prováděla se očista železem, avšak pozd.ějŠí doba vrátila se k prostředku 
,soudního souboje. O dalších osudech žaloby z hlavy a příhlavního dluhu (dobytka, 
pe.něz) poučuje pak Ma1'7cov, K dějinám českého trestního práva, in: Bratislava, 
VII (1933), sti'. 15 násl. 

13) Aby nám bylo zde i v dalším rozuměno: na rozdíl od prof. Markova , 
(Příspěvky stl'. 11), který klade vznik IV. kap. k létům 1343-1348, soudíme, 
že tato kapitola je značně starší (snad jedna z nejstarších) a že pochází z doby 
před r. 1300. Důvody tohoto tvrzení podáme na jiném místě,. 

. 14) Lesa posěčenie čte se v ne j s t a l' Š í m r u k o P i s e (Palacký, Ač I, 
stl'. 471, pozn. 175) a v kap. IV., ve vydáních (všech) přijato čtení (patrně podle 

-'většiny rukopisů) lesa porubťínie. 
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předpisuje se (po jednom půhonu) . právo V'O d a; v kap. IV. 
uváděny tytéž spory všechny v čl. 69 a průvodní prostředek je 
»zpraviti sě 'zemským právem, jemuž vinu dávajú, s a mém u 
tře t i e m u«,cO'ž je v druhé větě (necháme-li proza,tím význam 
sl'OV bylo by pravějšé stranou) vyloženo tak, že 'přísahá pohnaný 
.a P'Otom »za vodu« (t. j. místo 'Ordálu vody) »dva pómocníky15) 
otpřisezta že nevinen·«. 

Druhou iskupinu, vy,skýtající se v obou hlavách, tvoří spory 
z 'Ohně (čl. 162, 'Odst. 2.), výboje (čl. 163), sveřepic (177), 
hlavy (180) a ·chrom'Oty (180, 2.) při nichž v VIII. kap. přede
psáno právož e I e 'z 'O. V 'kap. IV. čtou se tyto případy v čl. 71 
a jako prův'Od uvádí se přísaha s a mé h 'O sed mé h o, což 
jest (podobně jako v případě předešlém) rozvedeno tak, že »ot
poviedač otpřisiehá sě také a za železo šest 'pomocníkóv16 ) otpři

sezte že nevinen«. V druhélTI 'Odstavci čl. 71 stojí po slovech 
» 'Z hlavy takéž« údaj »z pří h I a v 'l1 é hod o byt k a t a k é ž«, 
~'OŽ ukazuje na ,to, 'že v pův'Odním textu VIII. kap. byl obsažen 
článek nej spíše toh'Oto 'znění: 

(180 aj Z příhlav'ného dobytka trój póhon; právo železo. 

2. Na druhém místě spadá v úvahu šest případů, jimž jest 
společno to, že v kap. VIII. předpisuje se 'Ordál, avšak kap. IV . 
nemá 'O .nich nijaké zmínky. Jsou to spory 'O vzebrání úroků 
(čl. 159), ·z jetí (160), a vzorání dědiny (169), při nichž užívalo 

·se 'Ordálu vody, dále spory, jichž předmětem je· ·zlato (čl. 161), 
pošk'Ození štěpů (178) a (krádež) včel (179), v nichž je průvo
-dem železo. Také tyt'O články patřily nejspíše k původnímu textu 
VIII. hlavy Rožm. knihy,t7) neboť jsou stylem i obsahem shodné 
s články uvedenými sub 1., které stály v původním textu zcela 
nepochybně. Proti jich vřazení -do textu nejstaršího mluví pouze 
to, že kap. IV. se o nich nezmiňuje.18 ) Na jist'O lze říci 'O těchto 

15) Některé rukopisy: ... dva očistní7cy neb pomocníky ... , Ač I, 460, 
pozn. 78. 

16) Některé rukopisy: ." šest svědkóvz totiž pomocníkóv . .. , Ač I, .460, 
pozn. 84 . 

17) O krádeži včel mají ustanovení Statut a Konráda Oty v čl. 18 (rec. I. 
-a II., čl. 19, rec. III.). 

18) V systému IV. kapitoly odpovídá těmto šesti sporům toliko pře b o j, 
-o němž naopak v kap. VIII. není zmínky. Přeboj , vykládá se jako loupežný útok 
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šesti článcích tolik, že ať ,se nalézaly v textu původním, ať byly 
přičiněny v době o ně,co pozdější, stojí v VIII. kap. ve své p u
vod n í for mul a c i, kdežto všechny ostatní zbývající člán
ky jsou bud' pozdějšími přídavky, nebo nesou zřetelné stopy 
oprav a doplňků. 

3. Mezi články, o nichž se donlnívám, že nás došly v kap~ 
VIII. v podobě již opravené, pokládánl v 'prvé řadě články, jed
nající o sporech z dluhů a z dědin. Sporů z dluhů týkají se 
v VIII. kap. dva články, a to o lnenší dluh (což méně lotem de.:. 
sieti hřiven) čl. 170, a o větší pak dluh (což viece desieti hři
ven jedniem grošem) čl. 191. V obojím případě udáno jest jako 
průvodní prostředek »právo svědky (vésti)«; rozdíl v řízení je 
pak pouze ten, že z menšího dluhu předepsán púhon jeden, Z vět

šího tři. Pro úplnost dodejme k ton'lu, 'že zcela stejný postup 
platil »ze základa«, jak o tonl svědčí druhý odstavec čl. 191. 
Pře o dědiny vedla se, jak plyne z dalšího, úplně stejně jako 
z dluhů. Svědčí pro to nejen týž průvod (svědkové), nýbrž 
i text kap. IV. v čl. 70~ kde čteme: ježto svědci sě vedú z dluhóv 
nebo z dědin s charakteristickýnl dodatkenl nebo což ve dsky 
slušie. Slovú'm,: nebo z dědin odpovídá podle všeho sedm článků 
kap. VIII., a to.: dědiny uvázání (čl. 186), ssutí dědiny z přívu
zenstva (187), vyplacení dědiny (nejspíše pozdější přídavek v 2. 
odst. téhož článku), spor z purgretné dědiny (189) a z dědiny 
věnné (otpierajúce panie věna, čl.-1-90). Mezi případy, jež za~ 
hrnuty pod rčením nebo což ve dsky slušie spadá nejspíše 
i proces »z sirotka přívuzného, chtě ho cho.vati« (čl. 188), 
neboť víme, že poručenství bylo vždy »dětí a statku« pohroma
dě19 ) a tonlu, kdo tvrdil, že je bližší poručenství, šlo vždy více 
o dědiny sirotkovy než o něho smného. 

Stejně je tomu ve spo.ru o uvázání v zástavu (druhý odst. 
čl. 186), který Ise zdá býti poz.děj ším doplň'kem. Tyto dva články 

(Brandl, Glossarium, 267, Kadlec, Sborník XV, 272). Sotva je možno míti za to, 
že by pod tímto názvem byly shora uvedené případy za.hrnuty. 

19) Na místě jiných dokladů postačí uvésti k věci výklad Všehrdů'v (V, 33, 
3), který svědčí, že ještě v té době byla tato stará zásada v plné platnosti: Z té 
příčiny to dvé jest spolu svázáno dětí a statku; neb nemá-li kto statku svobod
ného na zemi, a děti má, nemóž pOl'Učníkóv dětí svÝch dskaml činiti. A též ktož 
<1ědictvie a. zbožie svobodné má, a dětí nemá, nemóž poručníkóv dskami dělati. :'. 
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(o sirotku a zástavě) uvádějí se nad to rnezi články, jednajícími 
přímo o dědinách. Totéž však platilo dále ze zprávy (opravy) 
a rozdílu (obojí v čl. 192), neboť i tyto věci souvisely se spory 
z dědin a tudíž podle tehdejšího názoru »ve dsky slušely«. 

Jsme na pochybách, 'Zda je možno všechny tyto články při
čísti k původnímu obsahu VIII. hlavy. Z jich kontextu vychází 
totiž najevo,že datují se 'z doby, kdy pojištění .nemovitostí a věcí 
s nimi související (sirotkú, zástav) zápisem. do desk zemských 
stávalo se již pravidlem. Rovněž okolnost, že důkaz v těchto 
sporech vede se .svědky20) již podle předpisu samotné kap. VIII., 
je podezřelá. Zde vlastně ne ní roz por u mezi tím, co platí 
podle kap. VIII. a kap. IV., což tato kapitola také zdůrazňuje 
slovy článku 70: též právo jako d1~ieve.21) Avšak z dalších slo;v 
ledna voda sešla mezi nimi s toho je možno usoudit, že i zde 
užívalo se původně ordálu vody.22) Zdá se však, že od zkoušky 
vodou bylo upuštěno dosti brzo, snad proto, že .se přece jen vy
ciťovala odlišná, civilně-'právní povaha těchto sporů ;23) stou
pající důvěra v neochvějnost deskových zápisů spolupúsobila 
nejspíše v tOlTIsměru, že obecné l'Ylínění nevyžadovalo zde prů
vodu prostředkem tak obtížnýu'l, jak~m ordál přece jen by1.24) 

4. Případ obdobný skupině článkp právě uvedené tvoří před
pisy ° 'znásilně'nÍ,. Cl. 182 (VIII. kap.) praví, že v tomto případě 
je právo »otpřisieci sě .samému sedmému, že nevinen«, což je 
totéž, co praví čl. 74, IV. kap.: »právo sě otepřieti san1ému sed-

20) Těmito svědky dlužno zde rozuměti, j ak ukázal Mat"kov, pYísežné po
mocníky. Viz jeho práci: Původ-sok, a jeho místo v systému českého středověkého 
průvodního Yízení, in: Sborník věd Pl'. a st. XXVIII (1928) , str. 347-394. 
(V dalším cit.: Původ-sok" a str. zvlášt. otisku.) 

21) Přijímáme Markovu opravu v textu tohoto článku, jak ji pochl v Pří
spěvcích, 8. 

22) Téhož mínění je Bmndl, O staročeském řízení soudním, in: Právník, 
VIn (1869), 737. V úvahu spadá dále, že začátek čl. 70 v nejstarším zachova
ném rukopise Rožm. knihy zní: Ježto s věd k y z a v o cZ u z dl1~hóv nebo z dě

d1:n . .. , což Brandl opravil na: Ježto svědci sě veaú . .. Srov. Brandlovo vydání 
knihy Rožm., str. 51, pozn. 3 a úvahu o textu celého článku 70 na konci této 
studie. 

23) K tomu sluší srovnati, že ze v,z01'ání (protiprávného) dědin.y pruvod 
vodou zůstal. Srov. čl. 169 Rožm. knihy a hoření výklad. 

24) Výklad o vývoji důkazu pomocí desk viz·u Markova" Původ-sok, 22- 23. 

Sborník véd právních <l ~tútníc:1 XXXV . 13 
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mému«. V obojí kapitole činí se sice rozdíl mezi deflorací (v čl. 
183 zvána děvolstva otjetie, v čl. 74 podávanie dievky) a zná
silněním (vdané ) ženy (čl. 182 podávanie ženy, čl. 74 hanba 
ženská), při čemž způsob očisty obvině'ného 'z deflorace· není 
v VIII. kap. uveden, avšak sotva může býti pochybováno o tom, 
že zde jen nedopatřením vynechána slova o pNsa'Ze samého sed
mého; z toho plyne, že tedy oba případy prakticky J;Josuzovány 
stej.ně. Je dále téměř jisto,že v VIII. kap. stálo původně v čl. 

182 a 183 právo železo, neboť podle analogie s články dříve pro
bíranými víme, že přísaha .s ) šesti pomocníky nastupovala na 
místě ordálu železa. 25

) 

5. Přistupujelne nyní k další ,skupině 'Předpisů, o níž nám 
podávají zprávu obě hlavy, VIII. i IV.: Jsou to spory z žití 
(čl. 164), kázání (165), přivedení (166), přijetí (167) a rady 
(168), o nichž se v kap. IV. jedná v čl. 72 pouze s tÍln rozdí
lem, že zde neuvádí se zvláště kázání, avšak nemůže býti sporu 
o tom, že i na ně se předpis čl. 72 vztahuje, a že jen 'nedopa
třením nedošlo v tomto článku zmínky.26) Soud o tom, jaké bylo 
řízení 'z těchto. sporů v prvotních dobách, je velmi těžký. To 
z toho důvodu, že nejen druhá ,část čl. 72 Rožm. knihy je ko
rumpována a - jak praví Markov27

) - ve znění textu vydání 
vlastně nevysvětlitelná, nýbrž i proto, že původní řízení v těchto 
sporech 'komplikuje se 'zde otázkou přípustnosti »původú«. Na 
štěstí n111žeme se v tomto případě opříti o výsledky předchozích 
zkoumání: výklad, který o 'Zmíněných sporech podal M a r k o v 
a na nějž V podrobnostech odkazujeme/S) jest uznati za úplně 
správný; týž autor pak v další své práci vyložil i úlohu původů 
v prúvodním zřízení/9 ) takže základní věci k další naší úvaze 
máme po ruce již v literárním zpracování. Toliko s ohledem 
na úkol, jemuž je věnována tato stať, totiž odkrýti původní 
text VIII. hlavy ROŽlTI. knihy, bude potřebí několika připon1Ínek. 

25) Téhož mínění je Markov, Příspěvky 11 pozn. 9., který na oporu toho 
uvádí ještě čl. 39. Majest. Carol. 

26) Markov, Příspěvky, 16, říká, že je to jen důsledkem teehnické nevy-
spělosti středověkých formulací. 

27) Příspěvky, 14. 
28) Příspěvky, 14-16. 
29) Původ-sok a jeho místo ... 
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Pokud jde o vzájemný poměr mezi tím, co předpisuje kap. 
VIII. a IV., je zde situace stejná jako v případech probraných 
sub 3. a 4., totiž: není zde rozporu; na obojím místě uvádí se 
jako průvod (očistná) přísaha pohnaného. Kap. VIII. vyjadřuje 
to ve všech pěti článcích slovy právo sirotčie, v kap. IV. uka
zuje na to jednak již jakýsi nadpis čl. 72, který zní: Ježto sě 
zpraviti swrnému svú rukú a ještě určitěj i saInotný 'kontext 
článku, kde se praví: právo sě otepřieti sarnému svú rukú, je
muž vinu dávajú; sirotčie právo. Cekali bychom nyní, podobně 
jako stojí v čl. 69 a 71 ... pat01n za vodu (železo) dva (šest) 
pomocníkóv otpřisezte, že nevinen, nebo v čl. 70. .. .ledno voda 
sešla 1nezi nimi s toho nějakou zmínku o náhradě za boží soudv. 
Než pro zlnínku tohoto rázu není 'Zde podkladu: ve jmenovaný~h 
sporech očišťoval se pohnaný přísahou pouze svou vlastní, a ne
bylo zde přísežných pomocníků (očistníků, svědků), kteří podle 
svědectví výše jmenovaných článků nastupovali na místo ordálu 
vody nebo železa. Avšak autor IV. hlavy Rožrn. knihy, duch 
velmi bystrý a právnicky nadaný/O) aby skladbu tohoto čl. (72) 
uvedl v soulad s články předchozími, použil 'systematické proti
váhy druhé ·části tohoto článku ke sdělení jiného předpisu, což 
mu bylo tím snazší, poněvadž věc byla i svým obsahem důležitá. 
Jak již bylo předesláno, druhá část tohoto článku došla nás 
v podobě zkomolené, a bude proto hlavní péči věnovati rekon
strukci původního textu. úpravu M a r k o v o v u pokládám 
věcně za zcela správnou a soudím, že by měl text zníti takto: 

Pak-li by žaloval z toho s póvody31) a otpoviedač 
jemu nebránil na otpovědi 'póvodóv32) vésti, 

30) Soudím tak z toho, že místo mechanické kasuistiky Vnl. hlavy seřadil 
případy, řídíeí se stejnými ustanoveními k sobě, u každé skupiny popsal vzorně 
typický případ, načež na ostatní odkázal slovy: (z .... ) taktéž. Co však nejvíce 
padá na váhu, věci popisované současně kritisoval a opatřil l1vahou de lege fe
renda, počínající slovy ale bylo by pmvějšé, jichž významem budeme se zabývati. 
na jiném místě. 

31) Mm'kov, Příspěvky 16, ponechává v hlavním textu čtení rukopisů :Pak-li 
by žaloval z toho póvody avšak mám za to, že čtení s póvody je lepší nejen podle 
analogie s čl. 141: když žaluje z žitie s póvody . " (Markov, tamtéž, pozn. 15), 
nýbrž i vzhledem k tomu, že i v dalším slovo póvodóv je v plurále. 

32) Markov v hlavním textu píše póvody; pokládám znění nejstaršího ruko
pisu (tamže, pozn. 16.) za gramaticky správnější · (genitiv záporový). 

13* 
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právo za vodu dva pomocníky otpřisezta,3 3) že 
nevinen. 3 4 ) 

Smysl tohoto textu vyložil velmi pěkně Markov35) pomoCÍ 
čl. 141 Rožm. knihy tak, že žaloby 'z 'přijetí, 'žití, kázání, přive
dení a rady mohly prakticky míti dvojí průběh: buď žaloval 
z nich poškozený sám, nebo s původy. Pouze prvý způsob byl 
právně bezvadný; avšak stalo-li se, že žaloval původ »s původy« , 

jimiž dlužno podle zjištění Markovova3G ) rozuměti procesní po
n1ocníky, kteří na rozdíl od pouhých pomocníků přísežných pod
pírali přednes žalujícího dosvědčením skutečností (faktických) 
jim povědomých, nehleděl k tomu soud v povinnosti úřední, 

nýbrž 'zále'želo na žalovaném, aby tuto okolnost namítal jako ne
přípustnou . 37 ) Opomenul-li žalovaný přednésti tuto námitku, pak 
probíhalo další řízení (jak praví čl. 141) »jako z plena«, t. j. 
podle čl. 154-155 podroboval se 'žalovaný ordálu vody, podle 
čl. 72 přísaze se dvěma očistníky. Pakliže vznesl zavčas (čl. 141 :' 
před otpovědí) námitku o nepřípustnosti původů, zústával pů

hon v platnosti (nezdvihal se ani nebyl prohlášen za zn1atečný) , 

vyloučila se toliko spoluúčast původů na straně žalujícího (čl. 

141.: tehdy póvodi sešli) a žalovaný mohl použíti té výhody, že 
odpřisáhl se bez očistníků pouze vlastní přísahou (čl. 141: právo 
sirotčie, jako by řekl: práva proši). 38) 

Situace, která vyplývá z čl. 72, 141 a 164-168 Rožm. knihy, 
jak byla právě popsána, je tuším jasná. 'Zbývá otázka, jakého 
průvodu užívalo se v pěti uvažovaných případech v době nej
starší, jinými slovy, jaké bylo původní znění čl. 164-168 v kap. 

33) Opravuji Markovovo otpřisezte na otpřisezta, neboť po slovech dva 
pomocníky musí i sloveso státi v duálu (jako v čl. 69). 

34) Kdyby měl text býti uveden v úplný soulad s čl. 69 a 71, musil by zníti 
takto : Pak-li by žaloval z toho s póvody a otpoviedač jemu nebránil na otpovědi 
póvodóv vésti, právo sě ,zpmviti sámém'tb třetiem'/,Ir. Ale bylo by pmvějšé, aby 
póvod přisáhl n,apřed svú škod'/,b: tehda právo bylo by otpoviedači otpřisieci sě 
(také ) ; potom za vodu dva pomocníky otpřisezta, že nevinen. - Avšak opravy 
tak dalekosáhlé není k porozumění tomuto článku ani třeba. 

35) Příspěvky 15. Stručně též Původ-sok 3l. 
36) Původ-sok, 29- 30, 40- 41. 

37) Markov hovoří zde o ryze dispositivní povaze norem středověkého , pro~ 

cesního práva. Původ-sok, 37. 
38) Markov, Původ-sok, 37. 
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:itivní povaze norem středověkého. pl'o~ 
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VIII. Pokud jde o »původy«, je třeba zdůrazniti, že vystupují 
na straně žalobcově, a to, jak soudí Markov,39) pouze v tom pří
padě, když 'žalobce sám nelněl dostatečných vědomostí o tom, 
kdo mu škodu učinil. Jich úkoleln bylo uvésti před soudem [ve 
formě vý,slechu] 40) skutkové okolnosti, které je přivedly k tomu, 
že ' vlastně na n1ístě žalobcově vystupují proti pachateli škody, 
a utvrditi tento svůj přednes přísahou . Na podkladě tétOo úvahy 
p r aví pak Markov doslova :41) »Přísaha "původa" měla tedy 
místo jen v tom případě, nepřísahal-li sám žalobce a měla pro 
pohnaného tentýž význarn, jako přísaha žalobce samotného.« 
Avšak přísaha žalujícího (a tudíž i původova, 'která ji nahrazo
vala) je, jak mám za to, vymoženost poměrně pozdní, která se 
objevuje po prvé v době, kdy z ás a d a o čiš ť o v a c í, starší 
období !procesu středověkého (a též našeho) zcela ovládaj ící 
byla již prolomena. Bližší důvody pro toto tvrzení, spolu se srov
návacím materiálen1, hodláme podati na jiném místě. Zde je 
možno vysloviti domněnku, 'že 'Způsob 'přísněj ší (očista vodou, pří
padně dvěma pomocníky), který měl v pozdější době místo toliko 
v případě, ,když bylo 'žalováno (neprávem) s původy, měl z prvo
poč:itku platnost tehdy, když žaloval poškozený .sám, a že k úlevě 
v případě žaloby prosté došlo nějakou reformou, 00 níž nám není 
ničeho 'známo. Dokladů pro to v pramenech ovšem není a proto 
též mínění, jak bylo formulováno, není nepochybné; avšak bylo-li 
tomu při žalobách ze škod způsobených radou, žitím, příjmem, 
kázáním a přivedením tak, jak hylo právě řečeno, zapadá celá 
situace při těchto žalobách do celkového rázu VIII. kapitoly a je 
zde alespoň pravděpodobnost, 'že v původním textu ,stálo místo 
právo sirotčie na příslušných místech právo voda. 

6. Obraťme nyní pozornost k dalším pěti případům; jím'ž je 
společno dvojí: kap. IV. je neuvádí vůbec a v kap. VIII. před
pisuje se pouze počet půhonů, chybí však údaj o průvodním pro
středku. Již tento dvojí dúvod postačil by k tomu, abychom tyto 
Články z púvodního textu VIII. hlavy vyloučili. U jednoho pří
padu musíme se jím spokojiti: je to spor ze škody na polní úrodě 
. . 

39) Tamže, 40. 
. 40) Původně snad j en v tom smyslu, v jakém lze mluviti o výslechu žalobce, 

praví Mar7cov, Původ-sok, 41 . 
. 41) Tamže, 41. 
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(z věchóv zavinutie násilím požetie), zaznaInenaný v prvém od
stavci čl. 162. K ostatním čtyřem případům je možno uvésti 
další důvody, proč je pokládáme za pozdější dodatky. Tak lov 
na cizí půdě je jeri specifikovaný případ jiného bezprávného 
činu, »zlodějstva«, jak plyne z textu čl. 175: Z lovu, jež v cizie1n 
loví, jeden póhon, že je zlodějstvo; . " Vynětí očí a uřezání ja
zyka (čl. 181) jsou nejspíše příkladITIo uvedené způsoby ch r 0.-

1110 t y, čemuž svědčí i to, že tento článek následuje ihned po čl. 
180, kde je o chromotě řeč. Ustanovení o únosbě, jakožto deliktu, 
který bylo možno spáchati pouze na ženě, přičiněno bylo k před

pisům o podávení a otjetí děvojstva (v druhé větě čl. 183). 

7. Důkaz od případů dosud probraných zcela odlišný zná 
ROŽlTI. kniha v procesu z r an. To činí ovšem soud, jak měla se věc 
podle původního znění VIII. hlavy, velice obtížnýn1. Nápadna j e 
tu především detailní specialisace: ačkoli ze všech druhů ran 
předpisuje se totéž řízení, přece se zvláště jmenují rány lTIodré 
(čl. 171), otvořité (172), siné (173) a krvavé (174). Stejný vý
čet lná i kap. IV. v čl. 73 až na to, 'že (podobně jako čl. 72 chybí 
kázání) neuvádějí se výslovně rány krvavé, což ovšem nepadá 
zvláště na váhu. Průvod je podle obou kapitol týž: přísaha zraně
ného. Cl. 171 (VIII. 'kap.) předpisuje to slovy,: právo póvodu p{"i
sieci, což jmá ran ot neho, jenž bit; viece práva nenie, tedy po
dobně jak činí IV. kap. článkem 73 : právo popl'isieci sarnému svú 
rukú póvodu, zjevně co jej ran bolelo nebo dáno; ostatní články 
VIII. hlavy (172-174) vyjadřují totéž zkráceně právo póvod 
přisez. Odlišnnst shora vzpomenutá a · to velmi závažná, tkví 
v tom, že ve všech dosud probraných případech průvodní řízení 

spočívalo v o č i stě o b v i n ě n é h o, ať se již dála očista or
dály nebo přísahami, zde však přísahá nikoli žalovaný, nýbrž 
žalobce.42

) Otázka, jak a kdy vůbec dochází k přísaze strany ža-

42) Důvody toho není lze postihnouti v pramenech předchozích ani pozděj
ších s určitostí. Statuta zmiňují se pouze o o p o věd i při zranění (čl. 14 rec. I . 
a II., čl. 15 rec. III.). V Řádu práva zemského (čl. 65 Jirečkova vyd.) pak je 
l'ozpor mezi českým a latinským textem. Podle českého textu má přísahati napřed 
původ a poté pohnaný za nevinu (způsob, který i v ostatních případech je v době 
Řádu pl'. zemsk. pravidlem), text latinský má toto ustanovení: solus actor ju
rabit, quía solus dolm'em sustíWldt. Zdá se, že způsob průvodu z ran kolísal; bylo 
by možno k tomu sl'ovnati ještě na př. usta.novení práva hlubčického (1'. 1210) 
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lující je v dosavadní literatuře dosti nejasná a nehodláme ji na 
tomto místě řešiti. Zde jde pouze o to, zda čl. 171---174 v této 
podobě patří k původnímu obsahu VIII. kap. či ne; o tom není 
lTIOŽnO rozhodnouti s určitostí. 

8. Bylo již uvedeno výše, že za pozdější přídavek do textu 
VIII. hlavy považujeme čl. 184, který 'zní: Z hlavy trój póhon; 
právo s meči sědati. Z příhlavného dobytka trój póhon; právo 
za kyje sědati.43 ) K důvodům shora uvedenýn1, totiž srovnání 
s nepochybně původním textem čl. 180, zněním čl. 71 kap. IV. a 
svědectvím Řádu práva zell1ského, přistoupiti mllže ještě úvaha, 
obsažená shora v 'pozn. 12. 

'Za článek opravovaný je třeba pokládati i čl. 185, neboť 
se zde vytýká rozdíl mezi starým a novým právem: z otboje trój 
póhon, staré právo; ,ale nové jeden póhon. Další doklad k tomu, 
že zde pracovala ruka o.prá vcova, tvoří i (}dlišný od ostatních 
článků způsob důkazní: z otboje k01norník póvode11~, jenž otbit. 
údaj tento sice ve všech vydáních Rožm. knihy chybí, avšak jak 
ukázal Markov/i) do textu na tomto lnístě 'zcela jistě náleží. 

Rázu naprosto odlišného je poslední čl. VIII. kap., který 
nedošel dosud 'z111Ínky; je to čl. 176, který - mimochodem ře
čeno- znán1 je toliko nejstaršímu rukopisu. Jedná se v něm 
o (krádež) 'psa;g podotčenínl, že je to »zlodějstvo« a jako průvod
ní prostředek uvádí se zde: právo . .. vzieti na svú vieru, rci: -
za ,čímž postaveno v přímé řeči celé znění očistné formule. Tento 
článek, pro jehož starobylost svědčí text očistné formule, přes 
svoji odlišnost k původnímu textu podle všeho náležel. 

* 
Na základě předchozích úvah hude lze pronésti soud o tom, 

jak, kdy a na základě čeho vznikly předpisy, které tvoří obsah 
VIII. kap. Rožmberské knihy. Především sluší zde vzpomenouti 

čl. 11 (Cod. jur. boh. r., str. 169) exp~wga1'e se 11.011. potuit, sed potius (!) legiti
mum co11.tra se testimoniJurn susti11.ebit, avšak poněvadž jde o doklad z městského 
práva, ponecháváme jej raději stranou. 

43) Průvod soubojem s kyji uvádí se při žalobě z hlavních peněz též v Řádu 
In'. zemsk. čl. 23 v tom případě, žaluje-li původ z nich jinou osobu než vraha. 

44) Příspěvky 18_ 
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C á cl O V Ý c h studií O právních knihách doby předhusitské.4J ) 
Pokud jde o materiál, z něhož právní knihy4G) byly skládány, 
vytýká Cáda (vedle vlastních úvah autora té které památky) 
dvojí skupinu: forn'luláře a nálezy. V řadě právních knih lze' pak 
postihnouti ten vývoj, že ve starších převládají formuláře, kdežto 
v novějších nálezy.47) TentO' PO'znatek bude směrO'datný i pro 
datování knihy Rožmberské.: ,části .. v nichž se vyskytují stopy 
nálezů, huc10unejspíše mladšího původu. 

Pokud však jde O' nejstarší čá;st Rcžn1. knihy, kapitO'lu 
VIII., je na místě úvaha jiná. 'Zde neshledáme se ani s formuláři, 
ani s nálezy, n~rbrž, jak bylo naznačeno výše, kap. VIII. je pou
hýn1 seznamenáním na soud vznášených př'ípadů s 'Ustanovením 
o počtu půhonů a průvodníhO' prostředku. Mám 'za to"že vznik 
tohoto seznamu v jehO' prvotní podobě je třeba klásti do doby 
Přemysla 11., a že souvisí iS jeho reforn1ami v sO'udnictví, ze
jl'néna s ustálením působnosti SO'udu 'zer.r1ského. 

Jak ukázal přesvědčivě S 'll st a,48) zasáhl Přemysl II. hlu
boko do obecného právního vývoje našich zemí, a je proto jeho 
dobu pokládati za význačný n18zník ve , vývoji vnitřníhO' jich 
ústrojí .Mezi reformalni, 'které se udržely trvaleypřísluší přední 
místo nové úpravě vrchního královského soudu v Čechách. Je 
to soud, který od r. 1260 zván je v listinách s o ude m p r a ž
s ký n1nebo s o ude ID p r a. ž s k Ý c h ú í' e dní k ů, r. 1289 
pak poprvé s o II dem ze 111 s k Ý mY» Soud tento je podle mí
nění Šustova. nástupcem staršího soudu dvorského s tím rozdí-

45) české právní knihy v době předhusitské (sborník: »Naše právo a stát« 
1928, str. 25-40). - Skladba českých právních knih z doby předhusitské (Vě

decká ročenka VII., 1928, str. 158- 186). 
4G) Mezi právní knihy v širším smyslu počítá čáda i t. zv. »paměti ú:řed

nfků«, které dělí od právních knih v užším smyslu toliko mí.ra systematiky. 
47) Do tohoto vývojového schematu zapadá i jediná právní kniha pohusit

ská, dílo Všehrdovo. Užití nálezů je tam přivedeno k dokonalosti. 
48) Dvě knihy českých dějin I. (2. vyd. 1926). O době Přemysla II. zejm. 

str. 205- 224. 
49) Viz Vacek, Čas. pro děj. venkova XII., 226. (Doklady z pramenů v pom. 

50 a 52.) Zjistiti přesnější datum vzniku zemského soudu pokouší se Teige v člán
ku: O zřízení soudu zemského v čechách, in·: Právník, 1'00. 58 (1919), 241-248. 
Klade je k r. 1263 nebo 1264, při čemž podotýká, že soud zemský nevznikl pone
náhlým v)'vojem, nýbrž spíše reformou, záležející v aktu panovničí vůle. 
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lem, že nedoprovází krále na jeho cestách po krajích, nýbrž 
má pevné .sídlo v Praze; jeho vznik a ustálení kompetence byl 
v souvislosti jednak s vývojem soudů provinciálních, jednak se 
vzrůsteríl výsad exempčních. 50) Tento sOlud, který nemnoho po
zděj i přešel zcela do rukou stavů, vytvořil ' si v Praze hned od 
počátku pevný řád i kancelář. 51 ) 

Za těchto okolností je tudí'ž zcela přirozený předpoklad, že 
některý z úředníků pořídil si nezbytnou pomůcku - soupis pří
padů, které se mohly na tOlnto soudě projednávati, a k nim 
poznamenal hlavní zásady řízení, totiž počet půhonů a důkazní 
prostředek. Představovala tudiž podle našeho mínění pozděj ší 
VIII. kap. Rožm. knihy nejprostší a základní pomůcku pro úřed
ní postup na nově organisovaném soudu 'Zemském, a bylo by tudíž 
její vznik klásti do doby ne dlouho po roce 1260; není vyloučeno, 
že zde posloužila jako základ prakse !Soudů provinčních. 

Tento seznam, který pro praktickou potřebu byl patrně 
chován v kanceláři desk zemských, byl přirozeně doplňován a 
opravován a nejspíše již s doplňky a opravami též přepisován. 
V takovéto podobě dostal se as do ruky autoru Rožmberské 
knihy, který, jak se zdá, svůj Il').ateriál někdy různorodý sepiso
val prostě do jednoho svazku, aniž by prováděl kritiku, čímž se 
vysvětluje, že nevyhnul se ·opakování některých předpisů, ani 
rozporům mezi rŮ'znýlni částmi své práce. Ráz celku Rožm. 
knihy, který jsrn€ svrchu označili za 'pouhý s vod jednotlivých 
právních pomůcek, je tímto opět dosvědčen; tím pak,že jeho 
autor na svých předlohách Innoho neměnil, vyložíme si i archaic
ké pr~ky, kterých právě kap. VIII. podržuje s dostatek.52

) A tím 
vysvětlí se i fakt, že v téže právní památce stojí térílěř vedle sebe 
rozdílné předpisy, tvořící pozdější kap. IV. i starší předpisy kap. 
VIII. 

50) Srov. výklady Š~hsto 'VY vé Dvou knihách 1., zvl. str. 210, 212, 215. Ze 
starší literatury též na př. St'iebe?', K vývoji správy, 187, s odkazy (v pozn. 59) 
na čelakovského, Jirečka a Palackého. 

51) Š~hsta" Dvě knihy, 1., 213. 
52) S podobným zjevem setkáváme se ostatně při opisování právnických 

spisů i později. Příkladem může zde býti pl;ávě sama kniha Rožmberská, která 
byla, spolu s jinými pomůckami, přepisována ještě koncem 15. stol. (máme na 
mysli t. zv. právnické kode;xy), ač v té době její předpisy byly již veskrze obso
letní a z větší části i nesrozumitelné. 
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Pokusili jsme se v předchozích řádcích odkrýti původní text 
VIII. kap. knihy Rožmberské a přibližně ji datovati. Pravdě
podobné pů~odní znění s vyznačením článků starších a mladších 
podáváme v příloze; pokud jde o datování, ukazuje se, že je třeba 
dáti za pravdu badatelůn1, kteří tušili počátky Rožm. knihy 
v době Otakarově. Avšak to 'platí nejspíše jen o. několika málo 
částech Rožmberské knihy. Na jiném n1ístě podálne pokus o dato
vání kap. IV.53) a též kap. VI. a VIL, což si vyžádá větší samo
statné úvahy. Zde bychOln zn1ínili ještě stručně něco k celku 
Rožm. knihy v podobě nás došlé. Dříve byl totiž vznik knihy 
Rožm. uváděn ve spojitost s jejÍ1n názvem tím způsobem,že' se 
hledalo, který pán z ROŽlllberka by mohl býti jejín1 autorem. 
Tyto úvahy nezdají se býti správné. PokládánI záznamy, naléza
jící se v rukopisech huď na 'začátku nebo na konci textu: »Práva 
starého pána z Rožm'berka«, zejména pak »Práva, k t e r á ž 
byl a u pana starého z Rožmberka«, nebo »Práva jež t O' 
jej měl pan z Rožmberka« za zmínky, svědčící nikoli o a u
t O' r s tví páně Rožlnberkovu, nýbrž o jeho majetnictví. 5<i ) 
Tínl odpadají dohady, který »starý pán« z Rož.mberka by byl 
mohl knihu napsati, a je spíše záhodno hledati, který význačný 
příslušník tohoto rodu měl na její pořízení vliv. 

A zde je docela dobře možno, že pan Petr 'z Rožmberka, 
po mnoho let nejvyšší komorník, dal sepsati právní pomůcky do 
té doby po různu se V}čskýtající v jeden svazek, který po té 
u sebe choval. To mohlo se státi někdy ve 30.-40. letech XIV. 
stol., čemuž nasvědčuje obsah některých článků, zvláště v kap. 
VIL, která se v předpisu průvodů neliší téměř od pan1á:tky další~ 

Řádu práva zemského.. 

* 
53) Datování prof. Markova (Příspěvky, 11) léty 1343-1348, nepokládám 

za správné. 

54) Tuto možnost správně tušil Palacký (Ač r., 447), napl'oti tomu Jireček 
(CJB II., 2, str. 68) nechtěl pochybovati o tom, že Petr z Rožmberka (nar. mezi 
1280-90, zemř. 1347) byl vlastním spisovatelem knihy. Brandl se přímo neroz
hoduje, avšak o tom, že by některý pán z R. knihu sepsal, pochybuje. Gebauer 
pak ve svém kratičkém úvodu (Listy filolog. VII., 261) praví, že není jistoty, 
proč se kniha připisuje panu z R.: zdá PI'oto, že by~ jejÍUl majetníkem, či že byl 
i jejím sklada.telem. 
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Přiřazujeme k této úvaze návrh pravděpodobného čtení 

tří článků Ružm. knihy, a to (podle vyd. Brandlova) 70, 119 a 
226. 

Cl. 70 vydání Brandlova zni: 

Ježto svědci sě vedú z dluhóv, nebo z dědin, 

nebo cOž ve dsky slušie: též právo jako v úředě; 
ledno voda sešla lllezi nimi 'S toho, ale ledno 
za vodu vrci hřěbjé. Tehda, když svědka posta
vie před křížen1, rciž: »svědek, nebo svědci, 

právo vezm'Ú.« 

Hlavní obtíž při výkladu tohoto článku odstranil již Markov, 
který klade místo slol\7: též právo jako v úředě čtení: též právo 
jako dři e v e. 55) Clánek ten však zasluhuje po lném soudu tří 
cl a I š í c h oprav. 

Brandl sán1 k začátečním slovům poznamena}5G) (ač to jinak 
obyčejně nečiní), že nejstarší rukopis píše: »svědky za vodu . . « ; 
ale poněvadž při tomto čtení chybělo mu zde řídící sloveso, opra
vuje na »svědci sě vedú«. Věcně odúvodňuje opravu tÍln, že 
svědci na n1Ístě ordálu vedeni nebyli, nýbrž pomocníci. N álnit
ka tato ovšem padá po tom, co o pravé povaze »svědků« zjistil 
l\rIarkov, toti,ž 'že nej de zde o svědky v našem slova smyslu, nýbrž 
o procesní pomocníky.57) Ze se ve sporech z dluhů, dědin a věcí, 
které »ve dsky s!ušie«, vskutku užívalo dříve ordálu vody, 
svědčí s dostatek další slova téhož článku: ledno voda sešla mezi 
nirni s toho. Pokládám tudíž znění nejstaršího rukopisu za jedině 
správné. 

Vážné pochybnosti vzbuzují v druhé polovině první věty 
slova: ale ledno za v'odu vrci hřěbjé. Nejen proto, že dva ruko
pisy mají zde čteni zcela odchylné,58) avšak slova ta nehodí se 

55) Mm'kov, Příspěvky 7-8. Důsledky, k nimž tato. oprava vede, po.dány 
na Rtr. 9- 11. 

56) Str. 51, po.zn. 2. 
57) Půvůd-so.k 12 násl, zvláště též po.zn. 51 na str. 17. Ostatně ruko.pisy 

knihy Růžm. samy užívají termínů půmůcník, o.čistnik, svědek průmiscue; viz shůra 
pozn. 15 a 16. 

518) ' ••• ale jedné ten kuoň vrci za vo.du, na kterémž běžal ... V jedno.m l'U

ko.pise pak tůto. místo. chybí vůbec. Ač l., 460, pozn. 8.1. 
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do skladby věty, ruší souvislost a logický postup věty prvé a 
druhé, a ani obsahem se sem nehodí. Neboť »za vodu«, t. j. na 
místo ordálu vody, nastupovala podle předpisů hlavy IV. přísaha 
se dvěma pomocníky,59) a jsou tedy tato slova v rozporu se sa
mým začátken1 téhož článku, který hlásí: J e'žtc. . s věd k y za 
vodu ... 

Byl by to ostatně zcela neobvyklý případ, že se vlastní spor 
rozhoduje losem (místo ordálenl vody), 1)řípad, o jakém u nás 
v pramenech jinde neslyšíme. Kniha Rožmberská zmiňuje se 
o užití losu (hřebí) v čl. 144 a 149, avšak za zcela jiným účelem. 
Podle ,čl. 144, když 'žalovaný ve sporu o dobytče udal, že má na 
to »pravějšie ludi«,60) rozhodlo se losem, kteří »svědkové« budou 
,připuštěni k provedení dů'kazu (k přísaze), zda svědkové strany 
žalující či 'žalované: »tehdy právo o to hřěbjé, čím ž s ě s v ě d
kóm pl' á v o cl 00 s t a n e«.61) Podobně v případě, kdy se stra
ny neshodují v údaji o počtu let, po která tvrdí, že měli dobytče 
ve svém majetku (čl. 148), předpisuje čl. 149: »tehdy hřěbjé 
mez i s věd k y o. léta«. Podle toho. mohla by se zmínka o. hřebí 
v čl. 70 vztahovati jedině 'na to, které strany svědkové povedou 
důkaz ve sporech z dluhů nebo z dědin. 

Avšak předpisy ,článků 144 a 149, které obsahují lTIOŽnost 
vésti důkaz huď se strany žalující nebo žalované, jsou - spolu 
s celou kap. VII. - poměrně pozdní, neboť v nejstarší době 
spočívá průvodní břemeno (očista) pouze na straně napadené. 
Proto v kap. IV., (kterou z důvodů, jež, nelze zde rozváděti , 

pokládám nejrnéně o púlstoletÍ starší), 'zmínka o hřebí, kterým 
se určovalo »čÍmž sě svědkóm právo dostane«, v 'původním 

textu čl. 70 vyskýtati se nemohla. Celé rčení je nejspíše pozdější 
vsuvka, kterou je lépe i vzhledem k ostatním shora uvedeným 
důvodům vynechati.62 ) 

Vycházíme-li od vydání Brandlova, je třeba v počátečních 

59) čl. 69.: .. , potom ZR, vodu dva pomocníky odpYisezta, že je nevinen: ... 
60) Celá odpověď zněla: ten kóň, jehož sě N. z N. u mne .jal, t en sě je rodil 

nf\, mém hnoji i živ i ml'tev, na to jmám pravějšie ludi. 
61) Za tím poznamenáno: (tZe voda neslušie. 

62) Stojí za zmínku (ačkoli okolnost ta není nikdy bezpečným a rozhodne 
jícím vodítkem), že interpunkce nejstaršího rukopisu (podle vyd. Gebauerova) 
odděluje cel}" passus od . ostatního kont<'Jxtu článku. ' 
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slovech druhé věty opraviti (snad jen tiskovou) chybu »když 
svědka postavie« na »když svědky postavie«, což je zcela při
rozené, neboť zde 'Svědci musili býti dva. Ostatní vydání mají 
správně: svědky. Tuto druhou větu čl. 70 v podobě, jaká je při
jata ve vydáních bylo by vykládati tak, že 'žalovaný má své pří
sežné pomocníky opověděti, když přistupují k přísaze (před 

křížem), slovy: »svědek, nebo svědci, právo vezmú«.63) Mám 
za to, že smysl celé tét.o věty je 'zkom.olen vadnou interpunkcí. 
Je především' nápadný rozdílný tvar obou sl.oves: když postavie 
... rciž: (čekali bychom spíše: když posta vieš ... rciž) a pak 
okolnost, 'že žalovaný opovídá »svědka nebo svědky«, když přece 
lTIusí vidět, zda před ním stojí k přísaz'e hotova osoba jedna 
nebo více. Soudím proto, 'že sloveso rciž má za podlnět slovo 
svědek, a 'že v přímé řeči, kterou svědek (nebo svědkové) pro
nášejí, stojí pouze slova »právo vezmu«.64) Slovy »právo vezmu« 
projevoval, jak my.slím, svědek 'Ochotu k nastávající přísaze. 

Vypadal by tedy čl. 70 po všech .opravách takto: 

Ježto 'Svědky za vodu z dluhóv, nebo. z dědin, 
nebo což ve dsky slušie: též právo jako df-ieve, 
ledno voda sešla mezi nimi z toho. Tehda, když 
svědkypostavie před křížem, rciž svědek nebo 
svědci: »Právo vezmu«. 

Cl. 119 (který pouze v nejstarším rukopisu se nalézá), ve vy
dání Palackého zní,: 

MěščenÍn základa též právo jmá, jako zeměnín; 
že ustúpil měščenín z dluhu, též právo jmá, 
jako zerněnín; měščenÍn z nárokóv, jako zelněnín. 

Ve vydání Jirečkově (čl. 207) přijato. je na za'čátku článku čtení 

takovéto: 

Měščenín základa též právo jmá: jako zeměnín, 
že vstúpil. MěščenÍn z dluhu, též právo jmá atd. 

" 63) 'Vyd. Jireč~ovo (čl. 235) má zde (po slově 1'ciž:) »svědek« nebo »svědci 
právo vezmú«. 

64) Vezmu skrátÝlll '/1;; (nejst. rukop. píše wezmv). 
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Brandl, který čte s Palackým »že usrbúpil«, soudí65 ) že genitiv 
»základa« je řízen od časoslova »ustúpiti« a na základě toho 
»snadnějšímu porozumění k vůli« opravil začátek článku takto : 

Měščenín, že ustúpil základa, též právo jIná atd. 

Jak je z této rozličné úpravy patrno, působila vydavatelům 

největší obtíž slůvka »že ustúpil« (resp. »že vstúpil«) a to 
ve dvojím směru: především, jak je čisti a za druhé, kam je 
přiřaditi, zda ke zmínce o základu či dluhu. Tato slůvka, jichž 
výkladem se zde nehodláme zabývati,6,6) jsou-li vynechána, 

nejen že neruší smyslu, nÝ,brž naopak skladba celého článku 
ostře vystoupL 'Slova ta dostala se do kontextu po mém soudu 
tak, že kterýsi čtenář poznamenal si je k původnímu textu ve 
formě marginální nebo inrterlineární poznámky podle toho, co 
zvěděl v čl. 116, a některý z pozdějších opisovačÍ1 včlenil je 
v hlavní text.67

) 

Smysl celého článku neskýtá obtiží. Praví se zde, že n1ěš
těnín 've třech druzích sporů, t. j. 'ze základu, z dluhu a z ná
Toků »též právo jmá, jakozelněnín«, což sluší, tuším, vykládati 
tak, že je mu dovoleno užíti těchže průvodních prostředků jako 
zemanům. 68) Avšak aby text ,článku uveden byl v plný soulad 
s obsahem, je potřebí ještě maličké opravy, a to při počátečních 
slovech: M ěščenín zá.Jc,ZCJ;da .... 

Mám za to, že jako stojí v dalším: »z dluhu« a »z nárokóv«, 
má se zde čísti »z základa«. Je totiž znám,o, že staré rukopisy 
sykavkové předložky před slovy sykavkou začínajícími nevyzna
čovaly; případ zcela shodný s tín1to vyskýtá se v Rožm. knize 
v čl. 69, kde nejst. rukopis (podle vyd. Gebaurova) má: z lu
lpezie takez takez zIodye~stva takez z prziebogie take'z ... ' . 

65) Str. 66, pozn. 4. 
66) Bylo by je třeba vy~ládati v souvislosti s čl. 116 (zdá se, že j e také 

porušen) a správnější čtení je nejspíše vstúpil, neboť nejst. rukop. má na obou 
místech: wstupyl. 

67) Podobně tomu asi bylo v čl. 70 při větě: ale ledno za vodu vréi hřěbj é. 

Jako tam, tak i zde v nejst. rukopise slova: Ze W8t1~pyl. oddělena od ostatního 
tepdu interpunkcí. 

68) Slovo »právo« má zde tedy asi ten význam, j 2.ko v kap VIII. .. 
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Zde ostatní vydání vesměs doplnila z zlodějstvaČI. 119 by tedy 
v původní podobě zněl: 

Měščenín z základa též právo jmá, jako zelTIěnín. 
Měščenín z dluhu též právo jmá, jako zeměnín. 
Měščenínz nárokóv jako zeměnín. 

Cl. 226 (vyd. Palackého, Brandlova a Jirečkova) zní: 

Když kto opoviedá plen, nebo výboj, nebo. což 
právo šlo, že je ztratil, tehda právo řéci: »učiněna 
mi škoda«. »Pověz, kterým náro.kem? na kterej 
dědině? který den učiněna? pod kterÝlTI svátkem 
opoviedána ?« Nebo řéci : »opoviedá pán mój svú 
škodu; račiž pomnieti ,vzeptá-li sě, kto sú mu 
učinili, chce rád na nich dobývati práVelTI.« 

Druhá část článku (od slov: Nebo 1'r.éci:) v této podobě 
není jasná. Brandl správně podotýká,69) 'že se tato část článku 
vztahuje na případ, kdy je škoda opovídána poslem (viz čl. 

224), avšak nesprávné je po mém soudu zahrnutí všech dal
šíchslov do opovědní formule. Mám za to, že posel pravil 
pouze: »opoviedá pán mój svú škodu«, k čemuž dodal »račiž 
pOlnnieti«. TělTIito slovy vybízel opovídající úředníka opověď 
přijímajícího k tomu, aby si výkon opovědi zapamatoval, neboť 
jiného důkazu o právoplatném vykonání opovědi kromě osob
ního vyznání úředníkova nebylo.70) Další slova vzeptá-li sě, do 
přímé řeč.i již nepatří, nýbrž vztahuj í se na úředníka opověď 
přijímajícího, který klade poslovi otázku: »kto sú mu učinili?« 
na což opovídající posel odpovídá: »chce (t. j. můj pán) rád na 
nich dobývati právem«. 

Sn1ysl této rozn1luvy objasňuje se pomocí čl. následujícího 
(227). úředníkův dotaz: »kto sú mu učinili?« byla vlastně 

69) Str. 90, pozn. 3. 

70) To plyne z čl. 222 Rožm. knihy, kdež stojí: Proto když vztieží: opo
viedáno-li jest~ a ú ř e cl n í k v y s věd č í, že die .... Srov. Markov, Přípravné 
řízení procesní ... , str. 18. Viz též čl. 223 a zvláště! čl. 220, který předpisuje 
opakování opovědi při změně v osobě úředníka. K tomu srov. Mm-kov, Přípravné 
řízení, 19. 

I, 
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otázka kapciosní, neboť kdyby se opovídajíci posel dal zmásti 
a jmenoval osobu, která po provedené opovědi měla býti pohná
na, dopustil by se »obúzstva«. To lnělo za následek, že ten, 
kdo se ho ďočinil, byl dán do vazby a nařčený o všem zpra
ven;71.) neopatrný opovídač mohl vésti důkaz jedině soubo
jem,72) za to »že tak nemúdře opoviedal«. Proto na dotaz, kdo 
je pachatelem opovídané škody, byla jedině moudrá opověd' 

vyhýbavá -- »chce rád na nich dobývati právem «. 73 
) 

rv.Iěla by se, tedy druhá polovina tohoto článku čísti takto: 

Nebo řéci :74) »Opoviedá pán lnój svú škodu, račiž 
pomnieti.« Vzeptá-li sě: »Kto sú mu učinili?« _75) 
»Chce rád na nich dobývati právem.« 

Příloha. 

V příloze podáváme rekonstrukci textu VIII. kap. Rožrll
berské knihy, jak by se jevila podle. hořeních výkladů. Tuěným 
pismenll. vyznačená rnísta, kte,rá pokládáme za nepochybně pů
vodní. Písmem obyčejným vytištěny články, které p r a v d ě
pod o b n ě též náležely k původnímu textu. Místa pochybná 
nebo pozdější dodatky vyznačeny petitem. Kursivou podána 
jsou místa, kde doplňujeme nebo opravujeme znění rukopisů 
a vydání. 'Za základ vzato vydání Brandlovo: v poznámkách 
pak uvedeny odchylky podle dvou rukopisů, a to Archivu hl. 
města Prahy ·č. 1864 (P) a rukopisu 'musejního sign. II D 3 
(M); kromě toho použito bylo též poznámkového materiálu 
z vydání Palackého v Archivu Českém sv. 1. 

71) čl. 227 ... a poslati k tomu ... 
72) čl. 227 ... musil by sě súditi o šiju... K celému srov. M(~1'kov, Pří-

pravné řízení} 13- 15. 
73) Okolnost, že zde stojí obě přímé řeči rozdílných osob vedle sebe, ne

jsouce odděleny na př. slovem odpovie, řém, nebo die, nebo podobně, nepadá na 
váhu, neboť stejně tomu je při prvé polovině tohoto článku, kde se též střídají 
přímé řeči, aniž je označena osoba mluvící. 

74) Rukopis archivu hl. města Prahy č. 1864 (po rukopise deskovém nej
starší) i většina· ostatních má zde rci. 

75) Rkp. arch. Praž. 1864 i většina ostatníCh na tomto místě: Kto js'Íb 
jemu škodu ~~činiZi. 
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VIII. V r O Z lič n Ý c h .ll á r O c i ech k t e r é p r á v o. 

154. Z plena jeden póhoin; právo k roku pohnati, když chce 
Ir najbližšielTIu, do čtyr neděl; což rok blíže jednienl dnem, to 
pře ta ztracena; jest-li rok dále i~tyr neděl, že neprojde roku 
šesti neděl a je s právema) sehnáno z té pře. 

155. Pak-li chceb) z té pře přihnati l{ najdalšiemu roku, 
to J.11ÓŽ do šesti neděl; což by rok byl dále jednielTI dnem šesti 
neděl, (to pře ta ztracena; jestli rok blíže šesti neděl) c) že. nenie 
lnéně k roku čtyr neděl, a je sd) právem z té pře sehnáno.. 
Práva voda. 

}56. Ze zlodějstva" což pon1nienie,e) jeden póhon; též 
právo pohoniti jako z .ple'na; právo voda. 

157./) Z lúpeže jeden lJóhoTI; týmž právem pohoniti jako 
z plena; pl'ávo, voda. 

158. Z lesa posěčenie g) jeden póbon; jako z plena; Pl'ávo 
voda. 

159. Ze vzebránie úrokóv jeden pónon; taktéž !pohoniti jako 
z plena, právo voda. 

160. Z jetie jeden póhon, Iprávo pohoniti jako z plena, 
rrrávo voda. 

161. Ze zlata jeden PÓhOiU; právo pohoniti jako z plena; 
právo železo; nemóžhj pohoniti k n1alému úřadu~ 

162. f) z věchóv zavinutie násilím požetie jeden póhon. 

Z ohně jeden póhol1; právo. pohoniti jako z plena; o tu při 
právo železo. 

163. Z výhoje jeden .póhon; právo pohoniti jako z plena; 
!brávo železo. 

164. Z žitie jeden póhon; právo pohoniti jako z plena; 
právo voda. i ) 

165. Z kázánie jeden póhon, pohoniti jako z plena; práv~ 
voda.i) 

166. Z přivedenie jeden póhon; právo pohoniti jaků z ple
na; právo voda. i ) 

167. Z přijetie jeden póhon; právo. sehnati jaků z plena; 
právo voda.i) 

. 168. Z rady, cožkolivěk radil, jeden póhon; právo sehnati 
jako 'z plena; právo voda. i ) 

Sborník věd právních a státních XXXV. 14 
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169. Ze vroránie dědiny jeden póhon; právo voda. 
170. 'Z dluhu z kakéhož kolivěk, což méně lotem desieti 

hřiven, jeden póhon; právo vodaj) 
171. z ran modrých, z mála nebo ze mnoha jeden póhon; jako z plena 

právo selmati o tu při; právo póvodu přisieci, což jmá ran ot neho, jenž bit ; 
viece práva nenie. 

172. Z ran otvořitých jeden póhon; právo jako z plena pohnati; právo 
póvod přisez. 

173. Z ran siných jeden póhon; právo sehnati jako z plena; právo póvod 
přisez. 

174. Z ran krvavých jeden póhon; práva sehnati jako z plena; právo 
póvod přisez. 

175. Z lovu, jež v ciziem loví, jeden póhon, že je zlodějstvo; právo 
sehnati jako z plena. 

176.1) Ze psa neda z kakého i ze všelijakého jeden póhon, 
že to zlodějstvo; právo za přísahu vzieti na svú vieru, rci: »to 
beru na mú vieru i na mú duši, sem-li ten pes ukradl, bóh 
daj bych opsěl, jako ten pes«. 

177. Když ,pohoní ze svěřepic, to je trój póhon sehnati; 
právo železo. 

!) 178.f) Ze ščepóv uškozenie trój póhon; z toho právo 
železo. 

179.1) Ze včel trój póhon; právo železo. 
180. Z hlavy trój póhon; z chromoty trój póhon; právo 

železo. 

180a. Z příhlavného dobytka trój póhon; 
p r á v o žel e z oJe) 

181. Z očí vynětie trój póhon. Z jazyka uřezánie trój pohon.!) 

182. Zpodávenie ženy trój póhon; právo železo.l) 
183. Z děvoj,stva otjetie trój póhon; právo železo.m) 
Z únosby trój póhon. 

184. Z hlavy trój póhon; právo s meči sědati. 2 ) Z příhlavného dobytka 
trój phon; právo- za kyje sědati. 

185. Z otboje trój póhon, staré právo, ale nové jeden póhon;3) z otboje 
komorník póvodem, jenž otbit.3) 

186. Z dědiny uvázanie trój póhon, právo voda.n) 

Z zástavy uvázánie trój póhon; právo voda. n) 

187. Z ssutie dědiny z příbuzenstva trój póhon; právo 
voda.n) 

Z vyplacenie dědin trój póhon; právo voda. n) 
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188. 'Z siro.tka přívuzného; chtě ho. cho.vati, trój póhon; 
právo voda.n) 

189. 'Z purgretné dědiny trój póhon; právo. voda.n) 

190. Z dědiny otpierajúce panie věna, trój póho.n; právo 
voda.n) 

191. Z dluha kakéhož koHvěk, cOž viece desieti hřiven jed
ním grošem, trój póho.n, právo. vOda.n)4) 

z základa, což viece desieti hřiven jedniem grošem, trój póhon; právo 
voda. n)4) 

192. Z o.pravyo) dědiny trój póhon; právo voda.n) 

f) Z l'ozdiela tl'ój póhon; právo 'voda. 'll) 

a) P, M: právo. 
b) P, M: chce vše. 
c) Slova v závorce jSO'Lb doplněk Palackého, kte?'ý přijímá též Brandl. 

d) s chybí vP, M. 
e) Úprava Brandlovct j ?'ukop. pomění. 

f) článek ten pO'LbZe v nejstarším rkpse. 

g) posěčenie čte se v nejst; 1'kpse j vydání mají: porubánie. 
h) P, M: a také mÓž. 
i) Rukopisy i vydání: právo' sil'otčie. 
j) Rukopisy i vydán'í: právo svědky vésti. 
k) Článek ten doplněn podle našeho výkladu v textu. 

. t) Rukopisy i vydání: právo otpřisiéci sě samému sedmému, že nevinen. 
m) V rukopisech i vydáních právo železo chybí. 

n) Rukopisy i vydání: (právo) svědky. 
o) Některé rukopisy: z zprávy. 

1) články 178- 181 v tomto znění a sled.u čtou se jen v nejstarším ru

kopise. Ostatní rkpsy mají namístě toho pouze·: Z chromoty trój póhon, právo 
:železo. Z jazyka trój póhon. 

2) Dmhá věta čl. 184 a prvá věta čl. 185 čtou se jen v nejstm'ším ruko

pise j v ostatních chy M. 
3) Slova z otboje CtŽ otbit ve vydáních chybí. 

4) Slova z základa až právo svědky čtO'Lb se pouze v nejstarším mkopise j 

.ostatní m·ísto toho: Z základa též jako z dluhu. 

14* 


