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Předmluva. 

Cetní orgánové bezpečnostiourátili se zvláště 
v poslední době na c. k. policejní řiditelství ve Vídni 
s dotazem a se žádostí, aby jim udalo nějakou 
příruční knihu, již by k službě své mohli použiti. 
Ježto neexistuje jednotného officielního díla, musily býti 
úřady odkázány na jednotlivé instrukce a sbírky; Dílo 
Dra van Zella: ·"Služba bezpečnostní" (Sicherheits
dienst«) bylo již od několika roků v užívání, avšak ani 
ono nevyhovovalo žádoucímu účeli a sice proto, poně
vadž obsahovalo mnoho předpisů jen pro četnictvo 
platnost majících. 

Aby konečně bylo vyhověno mnohostranným přá
ním, odhodlali se spisovatelé s povolením vysokého c. k. 
policejního řiditelství ve Vídni, vydati na základě shora 
zmíněného díla novou příruční knihu, jež podrobně po
jednává jen o policejní a správní službě. Zvláštní váha 
kladena na snadno srozumitelný výklad trestního řádu 
a tr'estního zákona. Obsah díla by l nadto rozhodnutími 
nejvyššího soudního dvoru 'a správních úřadú značně 
rozšířen a také všecky novější zákony, nařízení atd. až 
po dnešní dobu v ně pojaty. . 

Tato praktická pomocná kniha, jež obsahuje všecky 
obory služby, má býti strážníkovi nejen učební pomúc
kou, ný brž také hlavně příruční kn ihou, kterou vždy při 
sobě mll že. nositi. Strážník nalezne v ní nejen to, co 
věděti má, nýbrž také vzácné pokyny ohledně dotazÍI 
a poměrú, jeiichž znalost se od něho vyžadovati mÍIže. 

V každém jednotlivém případě jest. výslovně po
dotknuto, nač má strážník hlavní svůj zřetel obrátiti. 
čeho si úřad přeje. aby především vyšetřil, kdy a jak 
smí samostatně zak ročiti, jak a komu má oznámení 
učiniti. Svou formou, svým obsahem a slohem jest 
knížka tato pochopení každého prostého mu že při
způsobena. 
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Dílo toto, jehož obsah čerpán ze zkušenosti, odpo
vídá v nejrozsáhlejší míře všem přáním. 

Zvláště dovolujeme si poukázati na následující 
praktickou novotu: S pořádku či rozdělení činů trest
ných v zločiny s jedné a v přečiny a přestupky s dru
hé strany - s kterým se ve všeobecném zákoně trest
ním shledáváme - sešlo v díle tomto tou měrou. že se 
v něm z dúvodů hodnosti o činech trestných, jež 
jsou jednoho a téhož druhu, společně pojednává. My 
jsme totiž ihned zařadili k jednotlivým zločinům pře
činy a přestupky které k nim dle jejich podstaty i 
obsahu náležejí. - Tak možno jest strážníkovi rychle 
a snadno přesvědčiti se, kdy a iak ten který čin 
trestný stává se zločinem. přečinem nebo přestupkem. 
Aby se již z předuuvarov~no bylo všem možným 
omylům , jsou v textu při každém činu trestném uvede
ny také paragraf a ona skupina trestního zákona, ku 
které ten neb onen delikt náleží, a při tom čin trestný 
výslovně jako zločin, přečin nebo přestupek označen. 

Shora naznačené seřadění nalezlo následkem své 
praktické ceny jednohlasného souhlasu všech odbor
níkti. jelikož tímto zptisobem studium a porozumění ne
obyčejně usnadněno a poskytnut znamenitý přehled . 
Vzhledem na poměry stráže bezpečnostní v království 
Ceském snažil se překladatel ubsah díla rozšířiti před· 
pisy policejními. které toliko v Cechách platnosti mají. 

Jelikož dílo toto bohatě látku vyčerpává. mohou 
jeho nejen orgánové bezpečnosti , ný brž i ti použíti. 
jejichž povolání službY bezpečnosti se nějak dotýká. 
tedY advokáti. političtí úředníci a soudcové. Dále po· 
skytuje dílo toto zvlá ště lajkovi. jenž se nemůže o otáz
kách kriminálních nebo policejních informovati. vý
tečn é službY jako jakýs i »policeiní naučný slovník. 
Na tomto místě buďtež vzdány panu Dr. O. J anušov i, 
c. k. soudci v Praze upřímné díky za pomoc. kterou 
překladateli při práci jeho ochotn ě poskytl. 

Obsah. 
(Čísli ce. jež stojí před titulem. označují čísla odstav'cú.) 

I. Všeobecný díl. 

I. Postavení h " a c ování se zřízenců bezpečnosti. 
1. Ukol zřízencll bez v ť . 

3.v Poměr jejich k soudům p:cc7s 1. , 2; Oř~dy služebné. 
be' vtakt a chování se min~o ~lu}~val1l ~~ Jell,ch :ve služ· 
s l:l ze~ ní přísaha, úplatnost ~ .. y. !i. ,U l edpl taJemství; 
lIe vedomosti seznamy a !)[IJlmal1l daru. 6. Nezbyt
ta j~lé ~ísmo, tajná mluva a(h~~zl:amy. 7. T~jný dozor ; 
kace, ustřední polic li st pol' ty rl;a), denl1l tisk, zatý 
bizna a album zlo či l~cli ' , IceJ nl oznamovatel, podo· 
znam,e ní; jízdná kola, P~1i~~J~~! oP01etsl~. ~a~ctyloskopi~, 
va statl1lch občanů zákonod ' . P,SI. • tatl1l ustav a, pra
rada, zemské sně~1Y zems~~ ne v~bory. delegace. říšská 
okresní a obecní zastu Jit I zmenf v. krá!. Ceském, 
spo l eč né záležitosti (~po~e~t~~. 9., ~tatl1l sprava. vláda, 
Rakousku, (ministe;'stvo v Ra kmlI1l

jste)rstva), správa v 
Bosně, nej vyšš í úřady. _ a ous (tl , v Uhrách a v 

II. Nezbytné vědomosti. 
10. Znalost místn í a osobn' II P j" . 

osoby práce se štítící t uláky ~ . b :k o IceJ~í e10hleel na 
by bez přístřeš í 12 To ulav" ~e, ra Y. nevestky a oso
a odsouzené. 14 Osoby I] clk?nl: 13. Osoby trestan é 
Pll š tě n é a osoby 'obžalo P?C, ,:ymlllkou z vazby pro
chán y, 15. Osoby vŠeo~:~ll~ě Jez n ~ sv.ob,oelě vb,:ly pone
Uprchlíci 17 Zb vh ' nebezpecne a sk uelné 16 v " . e ove. 18 Osoby h t V

' •• 

veze ne. 19. Osoby zatýkaČe n t'h v>: os ene a VYPO
(honorace). I s I ane. 20. lfoelnostáři 
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III. Způsob a forma zakročení . . 

21. Všeob~cná část. 22 .. Smír.čí soud, poučení," na
pomenutí a dutka. 23. Oznam~l1I, pOVll1nost ~k l~~m~, 
forma a obsah jeho; souk.rome delrkty. 24: Zad l zen~, 
perlustrování, předvedeni k ú~adl~, donllcene od"vedel1l, 
pol icejní uchopení. 25. ZatknutI, zakon o och!·ane. osob
ní svobodY. Spoutání. 26. Střežení, doprovazel1l nebo 
eskorta, pohotovost, prohlídka (razia). 27. A"sslsteyc~ 
četnictva a vojska a vzájemná pomoc, 28. Prekroce~ll 
hranic. 29. Právo použití zbraně . 30. Púhon a lIsty za.ty 
kací. 31. Prohledání osoby, překročení SOllk.romych 
by tú, ochrana domácího práva, domo.vní pro~!ld~a,. o
chrana tajemství listovního, zabavel1l. 32. Pľlsezne a 
nepřísežné stráže, noční hlídači a místní stráž. 

IV. Postup při příprav něm vyhledávání. 

33 Dúvody k vyhledávání. 34. Místní ohledání. 35. 
Povah"a činu trestního. 36. Pachatel, svědkové, dúkaz, 
př i znání, povinnost k svědectví , konfrontace, agent 
provokater, rozdělení dúkazú, indicie, corpora dehcvt!, 
popis osoby. 37. Zpiisob spáchání činu. 38. DÍlvo~ a ~m
čin a činu. 39. Cas spáchání činu, alibi. 40. Nástroje Člllll, 
corpus delicti a stopa činu. . 

n. Část. Řízeni a právo trestní. 

I. Všeobecné pojmy. 

41. Trestní řád rakouský a zásady jeho, trestní 
řízení trestní příkaz (mandát), strany řízení trestníh~: 
obžal;bce soukromý účastník, obviněný a obžalovany. 
obhaice s~ědkové a znalci. rozdělení a příslušnost sou
clí1 Úestních. 42. Trestní zákon, právo, ,zákon I!-ařízení ~ 
výnosy, pojem práva .trest:, ~čel .trestu, theone, trest11l. 
43. Pojem a rozdělem delIktu vubec a dle prava rak. 
zvlášf : zločiny. ' přečiny, přestu pkY. 44. Konkurrencc 
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více trest. činiL 45. Domnělé a zdánlivé delikty. 46. Zlý 
(Imysl (dolus) a nedbalost, (culpa), náhoda, omyl, chy
ba v činu. 47. Vyloučení příčetností zločinu. 48. Nut
ná obrana a stav nouze. 49. Příčetnost při činech trest
ných, tiskopisy spáchaných. 50. Neodúvodněná omluva. 
51.. Při'těž~jící a polehčující okolnosti. 52. Promlčení. 
53. Immumta a exterritoria1ita. 54. Druhy trestU a práv
ní účinky. 55. Potrestání dětí a nedospělých. 56. Púvod
ce a pachatel. 57. Spoluvina, účastenství a pomoc PO 
činu, .sPlknutí, rota, 58. Nadržování zločincúm a pokout
nictvI. 59. T restnost pokusu činu trestného účinná lí
tost, příp ravná iednání. 60. Nebezpečí v prodlení neboli 
peri'clllum in mora. 

II. Činy trestné proti státu a jeho hlavě. 

61. Velezrada. 62. U ražení Veličenstva a členú cí
sařského domu. 

III. Činy trestné proti válečné moci. 

63. ~e~ovolené najímání. 64. VyzvědačstVÍ a Jme 
vyrozumem se s nepřítelem. 65. Jiná jednání a doroz
umění se s nepřítelem. 66. Svádění a pomoc k porušení 
služeb~í povinnosti vojenské a . sběhnutí. 67. Sebe
zmrzacem a sebepoškození. 68. Utěk před odvodem a 
vymknutí se ~ranné povinnosti. 69. Vyloudění výhod. 
70. Nedovolene oženěnÍ. 71. Nepřihlášení se k odvodu. 
72. Opomenuté ohlášení nebo neodhlášenÍ. 

IV. Zločiny veřejného násilí. 

73. 1. Pří pad: násilné jednání proti korporacím 
soudúm a iiným veřejným úřadúm, viz odst. 92.' 2: 
pří pad : násilné jednání proti zákonně uznaným . kor
P9r~cí!l1 nebo shromážděním, viz odst. 92.; 3. pří pad: 
nasl\ne vložení ruky nebo nebezpečné vyhrožování 
protI vrchnostenským osobám v úředních věcech viz 
odst. 93.; 4. pří pad: násilné vpadnutí do cizíh; ne
movitého majetku, viz odst. 74.; 5. pří pad: zlomyslné 
poškození cizího majetku, viz odst. 191.' 6. pří pad' 
zlomyslná jednání nebo opomenutí za zvláště nebezpeč~ 
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ných pomeru, viz odst. 137.; 7. pří pad. zlomyslné 
poškození nebo pT"erušenÍ stát. telegrafu, viz odst. 191.; 
8. pří pad: loupež lidí, viz odst. 103.; 9. pří pad: ne
oprávněné obmezování osobní svobody, viz odst. 104.; 
10. pří pad: nakládání s čl ověkem jako otrokem, viz 
odst. 103.; ll. pří pad: únos, viz odst. 105.; 12. p ř Í
I) a d ~ vydírání, viz odst. 106.; 13. pří pad: nebez
pečné vyhrožování, viz odst. 106. 

V. Rušení veřeiného pokoie a pořádku. 

74. Násiiné vpadnutí do cizího nemovitého majetku 
a rušení pozemního a domácího míru. 7S. Ochr-ana prá
va domácího a tajemství listovního a písemního. 76. 
Rušení veřejného pokoje. 77. Pozdvižení a vzbouření; 
jejich potlačení brannou mocí, pojem »vrchností«. 78. 
Shluknutí. 79. Pobuřování pJ;oti nařízením úředním. 
80. Zmaření zákonných následků. 81. Vybízení k bez
důvodným stížnostem. 82. Popuzování k zášti. 83. Zleh
čování stavu manželského, rodinného a v lastn ictvÍ. 84. 
Rozšiřování nepravdivých zpráv. 8S. Protizákonné o
hlašováni. 86. Ochrana volební a shromažďovací svo
body. 87. Volby do říšské rady, volební řád. 88. Tajné 
spolky a spo l ečnosti. 89. Právo spolčovací a shro
mažďovací. 90. Ohlašování cizincÍ1 a změn obyvatelstva. 
91. Nepovolený návrat vyhostěncÍl, vypovězen cÍl a o
sob postrkem poslaných. - . 

VI. Trestné! činy proti osobám ítředním a osobami 
úředními spáchané. 

92. Násilné jednání proti korpol'acím a ÚřadÍ1m. 93. 
Násilné vztažení ruky na osoby úřední a nebezpečné 
jim vyhrožovánÍ. 94. Urážka vrchnostenských zřízencÍl 
ve službě jsoucích a urážka stran vrchnostenskými zří
zenci ve službě stojícími. 9S. Míchání se ve výkon ve
řejných služeb. 96. Zmaření exekuce. 97. Zneužití· moci 
úřední a svádění k němu. 98. Přijímání darÍl ve věcech 
úředních. 99. Osobováni si veřejného postavenÍ. 100. 
Osobování si řádit 101. Porušení patentÍl, nařízení a 
vyhlášek. 102. Nedovolené otvírání a zhotovování pe
četí veřejného úřadu a padělání veřejných listin. 

IX 

VII. Trestné činy proti svobodě osobní. 

103. Loul?ež lidí a jednání s člověkem jako s otro
. kem. 104; ?akon o. ochraně osobní svobody a jejím 
obmez~lVapl: lOS. Unos. 106. Vydírání a nebezpečné 
vyhrozoval1l. 

VIII. Trestné činy proti náboženství. 

107., ~ušen! náboženství, zákonem uznaná vyznánÍ. 
1~8. Urazka clrkye ~ebo náboženství a štvaní proti 
tem to. 109. Zapovezene sekty. 110. Poškození hrobÍl atd. 

IX. Trestné činy proti bezpečnosti cti. 

tll. Utl~h~n! na c}i. 112. Urážka na cti, dÍlkaz prav
dy. 11~. V,e~e]l1a nadavka anebo zlé nakládání, výčitky 
pro pre~tale,n~bo. promi!luté tresty, ublížení na cti. 
114. VYJevoval1l taJemstvI nemocných. 

X. Trestné činy proti mravopočestnosti. 

l.1S. D~ojnásobné manželství (bigamie) a protizá
konne manz~lství. 116. Cizol?žství. 117. Násilné smil
st::o, syed,el1l. k smilstvu, smilstvo mezi příbuznými a 
sesvakrenY~I, v.a zmrhání. 118. Smilstvo proti přiro
zsn?stl apnlep!ost k smilstvu, nemravnosti. 119. Zprz
nelll. a z~rhal1l nezletilé příbuzné a pod pří povědí 
maJ2z~)stVI. 120. Zprznění krve. 121. KuplířstVÍ obchod 
s, de:,:caty a c. k. polic. ředitelství ve Vídni jak~ ústřed
n! urad vpro potlačení tohoto obchodu. 122. Urážka 
~r~vopoc~stnosti . nebo stydJ!vosti. 123. Nahosti. 124. 
Jme n.em! avnostl. 12S. Zebractví. Zebravé p'rodávání 
potra;,m, planet, květin atd. 126. Zapovězené a ha
zardl1l hry. 127. Opi lství a zákon k zamezení jeho. 

XI. Trestné činy proti bezpečnosti života a zdraví. 

128. V ~·ažda. 129. Zavraždění a odložení dítěte 
matky an?tlkfl. 130. Vyhnání plodu. 131. Předpisy 
o. nevdanych těhotných a zatajení porodu. 132 Po
Vll1llost oznámiti podezřelé porody, nemoci a 6mrtí. 
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Nesprávné udání doby úmrtí. 133. Zabití a zabití při 
rvačce nebo zlém nakládání. 134. Souboj nebo duel. 135. 
Těžké a lehké poškození na těle. 136. Zlé nakládání 
u vykonávání domácí kázně. 137. Zlomyslné jednání 
nebo opomenutí za nebezpečných okolností a úrazy ve 
větších závodech. 138. Poškození veřejného osvětlení, 
studní, splavl!, mostlI, hrází, oh razení, výstražných zna
mení atd. 139. Zapovězené koupání a klouzání se. 140. 
Rychlé jezdění na voze nebo na koni, pojem rychlé a 
neopatrné iízdy. 141. Neoprávněný kočí. 142. Koně a 
vozy bez dozoru. 143. Zastavení ulic, házení a vyvěšo
vání věcí s oken atd. 144. Nedbání stavebních předpisl!. 
145. Opatrnosti ohledně zbraní. 146. Mastičkářství. 
147. Prodej zapovězených léků a neznámého materiál
ního zboží, jakož i nedovolený obchod léky. 148. Chyb
né a špatné připravování léků a jeiich záměna. 149. 
Nevědomost lékařů. 150. Zanedbávání nemocného léka
ři, ošetřovateli, příslušníky. 151. Nemocná kojná. 152. 
Nedovolený obchod jedy. 153. Znečištění studní, císte
ren, řek atd. 154. Ohledání masa. 155. Falšování 
nápoiú a náčiní z cínu. 156. Škodlivé připravování a 
uchovávání potravin. 157. Nedovolené chování škodli
vých zvířat; zanedbávání opatření zlých domácích zví
řat. 158. Přečiny proti opatřením sloužícím k zabrá
nění moru. 159. Předpisy o nakažlivých nemocích lid
ských a o nákaze zvířat. 160. Nedbalost při povinném 
ošetřování dítek a osob bez pomoci jsoucích, dítky, 
které zbloudily a utekly, podomní obchod dítek a pře
tižování jejich. 161. Parní kotle a iich obsluhování. 

XII. Trestné činy proti bezpečnosti maietku. 

162. Loupež. 163. Krádež. 164. Opatření v příčině 
krádeže. Vyzvědači a pomocníci. Vypátrání skrytých 
věcí. 165. Krádež vlopáním. Vloudění, krádež domácí, 
krádež v krámě. 166. Krádež kapesní a na \ železnicích. 
167. Krádež na trzích a silnicích. 168. Krádež koní, zvě
ře, dobytka, dřeva a ryb. 169. Zpronevěření. 170. Bez
trestnost krádeže a zpronevěření. 171. Podezřelá kou
pě. Zámečníci atd. zhotovuiící odmykadla. Vetešníci, 
podomní obchodníci, obchodníci klenoty, zlatníci a stří
brníci - podezřelá kouIJě. Vojenské věci monturní. 
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172. Ochrana majetku literárního a uměleckého, ochra
na známek a vynálezll. 173. Nedovolené chování stroje 
tiskacího a razícího, jakož i pokoutního lisu. 174. Pod
vod a správa. 175. Falšování listin a pečetí. 176. Podvod 
ve hře. 177. Podvod při prodeji konÍ. 178. Podvod při 
obchodu starožitnostmi a nápodobeniny či imitace. 179. 
Šejdíři, podvodní ženichové a podvodné nevěsty, odě 
račí hospodských. 180. Dobývači pokladů. Zatajení ná
lezu. Nález; ztráta. 18t. Věštci, vykladatelé snl!, ma
stičkáři, zaříkávači, čarodějníci atd. 182. Překročení 
tariflI, tax a sazeb. 183. Spolčování (koalice). kar
tel strik, stávka, uzavírání dílen. 184. Zatajení 
nebo odepření zboží. boykot. 185. Nepoctivé ob
chody · úvěrní nebo lichva. 186. Zaviněný úpadek 
(konkurs nebo bankrot). 187. Padělání veřejných 
úvěrních papíru, změlwvání jich. 188. Falšování nebo 
napodobování měny a nedovolené zhotovování puncll. 
kolkl! a jejích vzorů. 189. Žhářství. 190. Zamezení ne
bezpečí požáru; povinnosti resp. opatrnosti hrnčíří't. 
kamnár-LI, plechařů, zámečník ll, kominíkí't. kupcí't, kra
máří't, obchodníkft a živnostníkft, služebných osob v pří
čině ohně. Policie požá rní. Celluloid. kalcium - karbid. 
acetylén, minerální oleie. 191. Zlomyslné poškození ci
zího majetku, rušení držby, zlomyslné poškození stát. 
telegrafu a telefonu. 

III. Cást. Politicko-policejní. 

I. Trestní moc policeiní a policie povyková. 

192. Trestní moc politických. policejních a obecních 
úřadí't, pí'tsobnost a trestní pravomocnost obcí, dohled na 
obce. 193. Rád exekuční. 194. Taglie a poplatky za
uchopení a udání. 195. Dny noremní. 196. Policejní ho
dina. 197. Sbírky, tarcheni. 198. liry, loterie. tombola. 
bazárL pokoutní totalisatéři. prodej dle systému sněho
vých koulí, a vyhrávání živých zvířat. 199. Divadla. 
200. Taneč.ní školy, tan. zábavy a masky. 201. Předsta
vení a zábavy vllbec. 202. Zpěvní síně lidové a zpěváci. 
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203. Cirkus, provazolezci, kolotoče, houpačky. 204. Zvě
řince a produkce se zvířaty. Prodávání planet. 205. Kou
zelníci, kejklíři, žongléři; loutk. divadla, střelnice a ' h ry 
metaci. 206. Dostihy lidí nebo zvířat; běhouni. 207. Ohňo
stroje, osyětlení a průvody pochodňové. 208. Noční hud
by nebo dostaveníčka, potulní a žebraví hudebníci. 209. 
Posvícení a lidové slavnosti, prllvody, demonstrace. 
210. Kluziště a p'řechody po ledě. 

II. Domovské prilvo a cizinec kil policie. 

211. Domovské právo; péče chudinská, obchody vy
stěhovalecké, kanceláře cestovní. 212. Opovídání pří
chozích. 213. Pasy cestovní; listiny k námořním cestám; 
kontrola pasů proti podloudnictví. 214. Postrk. naturální 
stravovny. 

III. Zbraně, munice '11 třaskaviny. 

215. Zbraně a munice. 216. Prodej prachu. ?17. 
Třaskaviny a ohňostrojná tělesa. 218. Trhadla, vyro
ba a prodej. 219. Všeobecně nebezpečné používání 
trhadel; instrukce o zacházení jimi, když byly nalezeny. 

IV. Stavba a doprava. 

220. Stavební řád a lomy. 221. Polici~ silnič?~ 31 
ochrana veřejných sadů vůbec a v Cech ach zvlaste. 
222. Přerušení dopravy. 223. Všeobecný řád jízdní.. 22~. 
ZávadY v dopravě a opatření. 225. Námezdní v.ozkove, 
fiakři a drožkáři. 226. Tramway. 227. Auton:obllY, .;no
to cykly (silostroje) . 228. Omnibus. 229. Veloc~pe~y; ]lZ~
ný řád pro velocipedisty v p.olic,. obvodu p~azske;n, ulic: 
ní řád v polic. obvodu prazskem. 23,0. Nakladn,l vozy. 
pivni, řeznické vozy, vozy na smetl, obch~dl1l~ 10n:D-

zivé. 231. Železnice. 232. Plavba po ;rode, predp,lsy 
o plavbě po jednotlivých řekách v Cech ach. 233. Pravo 
vodní. 234. Díla vodní. 235. Převozy. 

V. Zemědělství. 

236. Lesnictví, rozdělení lesll , hospodářstv~ lesní, 
plavení dříví, oheň v lese, škodY hmyzem, lesl1l pych. 
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237. Myslivost (honba) vůbec a v Cech ách zvlášf. 238. 
Rybářství v Cechách. 239. Ochrana polí v Cechách. 240. 
Ochrana ptactva v Cechách. 241. Phylloxera (Révo
kaz). 242. Perenospora. 243. Skody hmyzem. 244. Pastva. 

VI. Regály a monopoly. 

245. Hornictví. 246. Poštovní regál. 247. Monopol 
solní. 248. Monopol tabákový. 

VII. Živnostnictví. 

249. Řád živnostensk~l a zaměstnání, která jemu 
nepodléhají. 250. Svobodné, řemeslné a koncessované 
živnosti. 251. Obchodní a tovární živnosti; domácí in
dustrie. 252. Místnost provozovací, stálá místnost pro
yozovací, filiálka (odbočka) a označení firmy. 253. Pře
stupky a zasahování do jiných živností. 254. Povinnost 
provozovací, zástupce, pachtýř a převod živností. 255. 
Pomocnictvo, přestávky (pausy) pracovní, výplata a 
výpověď. 256. Pracovní knížky a vysvědčení, sezna
my dělníků a řád pracovnÍ. 257. Mladiství dělníci a 
ženy; noční práce, učňové. 258. Tresty živnostenského 
řádu. 259. Nedělní a sváteční klid. 260. Živnost tiskař
ská. 261. Annonce a oznámení. 262. Automaty. 263. 
Výprodeje. 264. Zastavárny. 265. Vetešníci, obchod 
starožitnostmi a ochrana starožitností a historických 
památek. 266. Obchodní cestující a agenti. 267. Lici
tace nebo dražba. 268. Obchody lhůtové. 269. Prosti
tuce. 270. Služebnictvo a čeleď. 271. Sprostředkování 
služeb a míst. 272. Veřejní posluhové, nosiči. 273. Ob
chod podomní. 274. Potulné živnosti a sice: fieranti, 
prodej potravin, nákup zboží, obchodní pasy, sběrači 
hadrů, potulní řemeslníci, toulavá skladiště a bazary. 
275. Hostinské a výčepní živnosti. Všeobecná část. 
276. Hotely, herberky, stravovny. 277. Výčep, hospo
da a restaurace. 278. Výčep a prodej pálených liho
v~'ch nápojil. 279. Polovína a strojená vína, obchod a 
připravovánÍ. 280. Kavárny, čajovny, kantiny. 281. Cej
chování měr a závaží. 
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VIII. Zdravotnictvi. 

282. Porodní báby. 283. Soudní a idravotněpoli
cejní ohledání mrtvol. 284. Pohřeb. 285. Doprava mrtvol 
a vykopání jich. 286. Řád lázeňskÝ.287. Obchod jedem. 
288. Barva jedová a škodlivé prep'aráty. 289. Ba
revný. papír k balení. 290. Essence (tresti) sílíCí. 291. 
Tlakostroje při výčepu piva. 292. J apanský badian. 
293. Nálepkové okrázky se skelným prachem. 294. 
Zdravotní komise. Všeobecná ustanovenÍ. 295. V chody 
domovní a dvory. 296. Záchody. 297. Studně a cister
ny. 298. Veřejné místnosti. 299. Soukromé byty. 300. 
Koupelny. 301. Bordelly. 302. Jatky a tržnice. 303. Pro
zatímní (první) pomoc při úrazech. Všeobecná část. 
304. Prostředky desinfekční, prostředky oživující a ná
poje posilňující. 305. Uměl~ dýchání. 306. Nalezeyí 
osob zdánlivě mrtvých. 307. Uůer bleskem nebo elektn
nou. 308. Ranění mrtvicí. 309. úpal slunečnÍ. 310. Bezvě
domí a mdloba. 311. Epilepsie (padoucnice) a křeče. 312. 
Porody na ulici. 313. Vrhnutí. 314. Osoby zmrzlé. 315. 
Utopené. 316. Pověšené nebo zardousené. 317. Zlomení 
kostí rozmáčknutí a vy vrácení. 318. Krvácení ran. 319. 
Krvá~ení, chrlení krve. 320. Krvácení z nosu. 321. ~~ále
niny. 322. Choromyslné osoby. 323. Osoby nakazhvou 
a hnus vzbuzující nemocí stížené. 324. Otráveniny. Po
všechná část. 325. Zvířecí jedy; vzteklina, jed rybí. mas
ný nebo klobásový ; píchnutí hmyzem, ko~snutí hadem. 
326. Jedy rostlinné; rulík a kokam; morphJUm a oplllln ; 
nikotin kostík; hřiby a houby; bolehlav. 327. Aether a 
plyny;' aether, lih, chloroform, kysličník . uhelnatý, uhl.i
čitý' svitiplyn. 328. Kysehny: kyanovodlk nebo kyal1ld 
dras'elnatý; kyselina karbolová, oxalová (šfavelová), 
kyselina dusičná, kyselina solná, chlorovodíková, sí
rová a skalice. 329. L:íraviny a louhy : čpavek, dra
slo, vápno; soda, chlorečnan draselnatý ; strychnin. 
330. Kovové jedy : anilin, otrušík, olovo, kyselma chr~
mová, měď nebo měděnka (rez měděná), rtuf. 331. EPI
demie. Všeobecná část. 332. Neštovice. 3~3. Cholera. 
334. Záškrt. 335. Osypky. 336. Mor. 337. Uplavice ne
bo dysenterie. 338. Sarlat nebo s!yála. 339. Tyfus (hlav
nička). 340. Tuberkulosa. 
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IX. Tržba a prodej potravin. 

341. Týdenní a v:\'roční trhy; dobytčí trhy. 342. 
Řezníci, uzenáři. 343. Řád pekařský, mouka. 344. Prodej 
potravin. 345. Nádoby k připravování a uschování potra
vin. 346. Ryby, raci, zvěřina a drůbež . 347. Zelenina, 
ovoce a houby. 348. Výrobky z mléka a tuky: mléko, 
smetana, máslo, lůj, sádlo, sýr, margarin. 349. Viktua
lie a jiné spotřební předměty, vejce, luštěniny, med, cu
kroviny, cukr, koření, kává, čaj, čokoláda, konservy,
marinované zboží. 350. Nápoje a oleje : víno pivo li
kéry, rum a kognak, sodová voda. Sfáva malin'ová dcet 
jedlé oleje, minerální oleje. 351. Obchod uhlím, ďřívím: 
řezání a štípání dříví na ulici, a prodej ledu. 

X. Zvěrolékařství. 

352. Zákon o dobytčím moru, stanice pro dovoz a 
vývoz dobytka. 353. Vystavení dobytčích pasů. 354. 
Doprava dobytka. 355. Ohledání dobytka a masa. 356. 
Mrchoviště a pohodní, instrukce pro pohodné v Cechách. 
357. Povinnost k oznámení moru. 358. Všeobecná 
ochranná opatření ohledně moru. 359. Tresty zákona 
o d~brtčím m,oru. 3,60. Slintavka a kulhavka ú dobytka 
hovezl,ho, ,OVCI, kOl1l, koz a p'rasat a opatření k jich za
mezel1l. 3b1. Anthrax nebo snět slezinná u hovězího do
bytka. ovcí, koní, koz a prasat, a opatření k jejímu vy
hu.b~.ní. 362. Plicn,í nákaza ~9vězího dobytka a opatření 
k ]e]Imu vyhubel1l. 363. Ozhnvka nebo červivost u koní 
OSI~1 a. mezků a opatření k jejímu vyhubení. 364: 
Nestovlce nebo nakažlivé osypky u dobytka skopo
vého a ?p'atření k jich potlačení. 365. Nákaza 
franc~uzo:,!ta (chancre), a puchýřina nakažlivá na po
hlavl1lch castech u kom plemenných a dobytka hově
zího a opatření k jich potlačení. 366. Prašivina (svrab) 
u koní a ovcí a opatření k jich vyhubení. 367. Vzteklina 
domácích zvířat a nutné ošetřování psů. Předpisy o cho
vání. pSÍl n::- .:-'enl~ově v Cechách a ochranná opatření 
prot! vzteklme pSll. 368. Pád dobytka, ochranná opatření 
proti němu. 369. Chřestivá snět u skotu opatření k její
mu potlačení 370. Červenka u vepřů. 371. Pád vepřové
hoho dobytka, opatření k potlačení těchto nákaz. 372. 
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Tuberkulosa hovězího dobytka. 373. Cholera drilbeže. 
374. Týrání a ochrana zvířat. Všeobecná část, ryby'vpsi, 
koně a jjná tažná zvířata, dobytek na porážku, zvírata 
nehodoll stížená, vivisekce. 375. Honění a doprava do
bytka. 

XI. Kultus a Vyučování. 

376. InterkQafessionelnl poměry, konverse nebo 
bmčná náboženstv í. 377. Svátky. 378. Procesí. 379. Pou
tě. 380. Školy a tresty na zanedbání ·povinné návštěvy 
školy. 

XII. tivelní nehody a zievy přirodní. 

381. Řád hasičský vl1bec a pro Čechy zv.1áště. 382. 
Pomoc při požáru. 383. Povod! ě ?- pou~ív~ní by!~ zap!a
vených. 384. Zemětřesení. 385. apadne Zjevy pnrodt1l a 
nálezy. 

I. 

VŠEOBECNÝ DÍL. 

I. POSTAVENí· A CHOVÁNÍ SE ZŘÍZENCŮ 
BEZPEČNOSTI. 

ÚKOL ZŘíZENCŮ (ORGÁNŮ) BEZPEČNOSTI 1 
záleží v předstižné (praeventivníl činnost i, neboj 
trestné činy a nehody, mají, pokud to jest možno, již 
z předu zamezeny a v jich zárodku potlačeny býti. 
Oni mají tudiž bedlivÝ · zřetel míti na vše to, co kolem 
nich se děje a na to hleděti , aby opatření, jež uči 
ntna byla úřadem k zamezení é il1lt trestných a nehod, 
byla také zachovávána. Dle toho jsou povintti, aby po
učením a napomenutím púsobi!i. Oni nemají se nikdy 
11a to obmezovati, aby na sebe nechali dojíti události 
anebo aby dokonce čekali, až hrozící zlo sku tečně na
stoupí. .r ejich ostražitosti a svědomitosti jest svěřeno 
blaho státních občanlt; oni mají tudíž při všem, co zpo
zorují, sobě býti vědomi všech možných následkil a 
dle toho jednání svá zafíditi. Poněvadž neb udou si 
vždy moci již z předu opatřiti inst rukcí sv~'ch před
stavených, jest jejich samostatnému zakročení dosti ob
šírné pole ponecháno; mají tudíž také velkou zod
povědnost. Této čestné avšak obtížné úloze mohou jen 
rozváž ný m a cíle vědom5'm vykonáváním sV~Tch po
vinností dostáti. 

Tato praeventivní činnost nestačÍ však sama o sobě 
i při té největší obezřetnosti. Jestliže tedy přes to ne
hody a trestné činy se přihodily, tož maií zřízen
cové bezpečnosti nápravně (korrektivně) zakro
čiti, t. j. om JSOU povinni, pokud jest jim to 
možno, následky jejich seslabiti a vinníky k zodpověd
nosti potáhnouti, aby aspoň trvání nebo opakování činu 



2 
(2, Úřady služebné.) 

trestného na příště bylo zamezeno. Orgánov é bezpeč
nosti mají se tudíž nejen seznámiti s dotýčnými zákon
n~!mi předpisy, nýbrž oni mají také přiměřenou ško
lou o tom poučeni býti, co mají v iistých případech 
činiti. Oni jsou zpravidla ti prvni, kteří nabudou vě
domost o činech trestných, nehodách a pod. Proto jest 
také Č1ůležito, aby se pi'ípravná vyšetřování a p'rvní 
kroky v patřičn ém směru konaly; od jejich přesnosti 
závisí ponejvíce piízniv~' výsledek trestního vyšetřová
ní, ježto oznámení a příJYraviIá vyšetřování orgánů bez
pečnosti tvoří podklad, na němž vyšetřující soudce ne
bo politický pokud se týče policejní úředník zakročuje 
k úřednímu výkonu. Co však již zprvu bylo zanedbáno 
nebo zkaženo, nedá se již více později v nejčetnějších 
případech napraviti. Orgánové bezpečnosti mají si tu
díž býti vědomi, nač mají hlavní zřetel obrátiti, co mají 
v první řadě vyšetřiti , kdy a jak smějí samostatně za
kročiti a jak mají oznámení učiniti. 

Vedle těchto dvou hlavních úkolů mají také spolu
působiti při provádění správních opatření jako výkonní 
orgánové vrchnosti, prováděiice její nařízení nebo opa
tření, pokud se týče bdíce nad jich prováděním. Oni mají 
se tudíž také seznámiti i s tímto odvětvím veřejné 
služby. - (zákJ. ustanovení o pÍ!sobnosti polic. úřadÍ! 
z 10. prosince roku 1850). 
O ÚŘ.ADY SLUŽEBNÉ: C. k. sbor četnický jest 
~ organisován po vojensku a podléhá ministerstvu 
zemské obrany. Služebným úřadem jednotlivých četni
ckých stanovišť jsou okresní hejtmanství (viz . zákon 
z 2.'i. prosince r. 1894 Č. 1. ř . z. z roku 1895 a min. nař. 
z 20. března 1895 Č. 43 ř. z.). 

C. k. Doliceiní ředitelství, c. k. policejní komisař
ství podléhají zeměpallským úřadům zemským (viz 
§ 13. oddělení C. Nejvyšš. organis. ustanovení ze 14. 
září 1852 a min. nař. ze dne 19. ledna 1853 Č. 10. ř. z. 
a min. nař. z 15. února 1870 Č. 12. ř. z.). 

C. k. okresní hejtmanství (politické okresní úřady) 
jsou rovněž podřízena zeměpanským úřadům zem
skÝm _ místodržitelství nebo zemské vládě - a ob
stárávají také službu bezpečnostní tam, kde není žád
ného jiného policejního úřadu (viz zákon z 19. května 
1868, č. 44. ř. z.) . 

(3, Úřady bezpečnosti.) 3 

Městs~é ú!~dy b~zpečnosti pÍ!sobÍ ve městech se 
samost~tnym_ radem Jako politické úřady a podléhají 
?~le.dne sluz,bY bezPečnostní přímo zeměpanskému 
~raQu zem.skem~. (§ ~. zák. z 19. května 1868, Č. 44. 
r.. z.) - 1 akovato mesta JSOU 1. v Čechách: Praha a 
LIberec; 2. :la Mor~v_ě: ~rnoč Jihlava, Olomouc, Znoj
nI,O, Uhers~e tlradlste, Kremz; 3. ve Slezsku: Opava, 
BIlsko, Prydek ; 4. v DoJ. Rakousích: Vídeň Vídeňské 
Nové Město, Waidhofen n. Ybs. - ' 

O,be.cni nebo místní policie (obecní představenstvo) 
podlehf;l ohledně svých policejních výkonÍ! (agend) 
okresl11mu hejtmanství (viz odst. 192.). 

,Právo dávati bezprostředně příkazy jednotlivým 
OI~~~ni'lm .b~zpečnosti 91ají to\~ko jejich představení. 

. ?nkazy, Jez. 0111 obdrzeh, ma]! naprosto - aniž by 
J':, posuzovalI, vykonávati; oni jsou však přes to za 
presné zachovávání zákonÍ! a služebních instrukcí 
zodpovědni. Vyjma případu nebezpečí v prodlení mo
hou zřízencové bezpečnosti žádati, aby jim by l dán pří
kaz písemně. 

VJ:'jím~jíc soudy a státní zastupitelstva (viz odst. 
3.) ma]! vsecky ostatní úřady říditi své žádosti za po
moc orgánÍ! bezpečnosti na úřady těmto nadřízen é' 
orgáp bezpeč. jest toliko v případu nebezpečí v pro~ 
dlel11 povmen uposlechnouti příkazu jemu přímo uděle
n~ho, avšak jen. tehdá, pakli~e v tomto případu měl PO 
zakonu a dle 1l1strukce pravo také samostatně za-
kročiti. ' 

ÚŘ.ADY BEZPEČNOSTI, k nimž také patří 3 
9?' předstvenstva, mají povinnost pátrati po všech 
c1l1ech trestný ch, jež se maií z povinnosti úřední sti
hati. Není'-li možno docíliti okamžitého zakročení soud
cova, maií učiniti přípravná opatření, jež priHahu ne
strpí a jež k objasnění věci slouží anebo jež mohou 
zameziti odstranění stop činÍ! trestných anebo útěk 
pachateli'!v. Ony jsou povinny stát. zastupitelství ane
b? . soud o své!li zakročení a jeho výsledku ihned zpra
VIÍ! (§ 24. tr. 1'.). 

Státní zastupitelstva jsou oprávněna (§ 88. tl'. ř.) 
vcházeti v přímý styk s úřady bezpečnosti a dáti iim 
vésti přípravná vyšetřování ohledně zločini'l a přečinů. 
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Úřady bezpečnosti a jejic~ orgány v mají povinnost. je
iich opatřením vyhově}i (§ 36. tl'. 1'.). v v " , 

Nenafídil-li stát. zastupce nebo vysetru]lcI soudce, 
abY jemu přímo byla podána zpráva, pak mají zřize,nci 
b ezP. svá oznámení u č in iti přimo svým předsta;ren,{ I!l' 
ldel'í je dále ř ídí. Při úředních výkonech soudu mu ze 
jejich óíedseda, je-Ii se obávati OdpO~~I, žádati přímv~ 
zřizence bezpečnosti za podporu; v pnpadu nebezpecI 
v prodleni může také ten, komu úřední jednání bylo 
uloženo, ústně vyzvání to učiniti. 

O ass istencích viz odst. 2i ; o způsob u a fo rm č 
ozmi,mcní v iz odst. 23. 

4 CHOV ÁNÍ SE ZŘÍZENCŮ BEZPEČNOSTI VE 
, SLUZBĚ má b\rti vážné, slušné a zdvořil é . Každý 
př ehmat, každá sprostota a surovovst ve. s~ovu a svku~
ku sn iž.uje institut stráže a stězu J e JeJ I zakrocel11. 
Pakli jsou zř í zenci bezp. požádáni o n ějakou rad~ 
nebo úslužnost, mají žádosti ~této slušně a ochotne 
vyhověti , anebo, není-li jim to možno, zkrátka a 
přesn ě se omluv iti; oni však nesm~ií nikdYv d ~ti na jevo 
svou nevoli anebo dokonce hrublO odpovedetl. U vY
konávání služby jest jim zakázáno chod iti do ho
stinctl, krčem nebo kaváren za tím úče l em, abY 
tam popíjel i nebo se bavili . Pakl iže zřízenec bezp. 
s lu žebně byl nucen pi'es to tam jiti, má t o ihned 1~0 
svém návratu veli teli ohlásiti. Kouření tabáku ve sluz
b ě a pn vstoupení do ú řední mistnosti nebo do sou~ 
krolTr~-ch bytfI, vodění psů, jakož i každ~i nepřIrozeny 
a sm~šn~r pohyb, jenž byl by s to pomluvu a posměc~ 
vyvolati, jsou strážníkll1TI zakázány. (§ 12. cís. nar. 
z 20. dubna 1854 č. 96. ř . z.) 

Taldní chování jest n ejp řed něj š í pov inností zří-
zenců bezp. a za ruču j e ti ž, zpf'edu skoro ve v~ech příp~
dech žádaný výsledek. Vy razemv»taokt« oznacuJe, s~ vu~ 
bec onen vzácn\r dar, uměti p nzl?l\~obltl cho~an~v sv~ 
zvláštnímu případu anebo v pravy cas a v pnmerene 
formě rozhodnouti se k tomuo co jevst správn? v' 

Vážné, cíle vědom é. avsak vzdy khdne zakroce\1l 
beze vší podrážděnosti a váš nivo~ti ~emine vse .skor? 
nikdy sv~rm účinkem. Takv zv. »ra~ne ~akrocent{( ma 
hýti jen známk ou velmi 'cast? yotrebne ?dhodl~~ost: 
(energie), nesmí však nikdy preJltl v hrube a urazhvc 
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osopování se. Tím budí a dráždí jen zpu rn ost jež 
v jednvO ~l každém dříme. D okonce v těch případech. 
v ~Ichz J,est nezby tno použíti násilí, má se tak státi ien 
s ze!eznym kl.i,dem. ?řízen,ec bezp. musí míti vždy na 
pametl, z~ stO]! na pudě zakona a že zákonem jest jen 
potud ch r aněn, polwd jeho púdy neop ustí. 

Šf~stné spoiení r~znosti a takiu jest sice ponej v íce 
v roz~nym darem, avsak tčchto v lastnosti lze i sebevy
chovall1m a sebeopanováním téměř v téže míře dosíci. 
, Slovo »tald« stalo se za našich dnlI heslem, jehož 

t isk I ?,beccnstvo s velJkoy zál ibou používá. Případy, 
ve ,kt~1 ych tl, proti Il1mz zn zencI bezp. zakroč ili. Vyt~'
kaJI t e;n to beztaktnost a staví se tak, jakoby by li pro
vokoval1l, a takto dosíci hledí mírn ěj šího posuzování 
svého činu trestného, množí se den ze dne. 

Zřízenci bezp. mají si bý ti vždy pamětlivi toho že 
m~j! obt.ížné, avš~k, čestné postavení a že právě PI:OtO 
taKe Jejich chova1l1 neustále jest podrobeno zlovo ln é 
kritice. Všichni ti totiž, kdo dostali se do sporu se Zúko
nem, pokládají zř í zence bezp. za své přirozené a ne
LlProspé nepřátele" vllči nimž lze si dovoliti každého 
prostr~~lw.y~enov ltě na cti utrhání. Zří ze nci bezp. maji 
se tudlz streZlt l, aby nedali toho nejmenšího podnětu 
k takovýmto útokúm. Dokonce v pl'ípaclu tom, když byli 
o~vobozeni od obža loby (viz poznámku v odst. 112.). 
zustane na ~llch vždy lp ěti n ějaká výtl::! (latinsky: 
~~n;per ~hqllld haeret«) anebo jak se v obecné mluv ě 
l'lka: »Neco na tom přece, by lo.« -

O zpiIsobu zakročen í - v iz odst. 21.-32.; o pří
pravném vyhledávání ods t. 33.-40. 

, CHOVÁNÍ SE MIMO SLUŽBU a zPLIsob vedení 
~ IVO~~ lllusí, b~;ti tavk úizeny, aby zřízenec beZ!). se t ě 
sil vsnp praVém vseobecné vážnosti a aby se nikterak 
nevY9aval '! n.~bezpečí nějak é úhony. Pf'ílišné požívání 
l lhovych napoJU, hra o peníze, noční potulky. dělán í 
dlLlhiL návš těva vykř i čených místností nebo obcování 
s .osobami" jež fnají špatnou pověst. jakož i st yk s ne
ves~kal11l, JSOU jim zapovl:zeny . Rovněž nesmí podobné 
OSOl)y do kasárell Cl příbytktl zř í zencLI bezpečnos ti cho
ditI anebo jiný mi osobaqli přiváděny b5rti. 

, ÚŘEDNÍ T AJEMSTVt Zřízenc i bezp. jsou p'o- 5 
\ Inl11, aby olll edn ě všech ú řed ních záležitostí oproti 
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třetím osobám, vyjma své představené, mlčeli a aby 
zachovali také mlčení vůči nepovolaným osobám o sou 
krOl1lých tajemstvích, o nichž u vykonávání služby vě
domosti nabyli; oni nesmí také vystavovati stranám vy
svědčení o předmětech a poměrech, které s jejich služ
bou nějak souvisí. -

SLUŽEBNÍ PŘÍSAHA. Zřízenec bezp. jest zavázán 
k nejpřísnější prav.domluvnosti, a každé to nejmenší od
chý lení se od pra\"dy , aj' již se stalo z jakéhokoliv dú
vodu, jest tres tno. »Odvolání se na služební přísahu« 
k potvrzení oznámení jest orgánu bezpečnosti toliko 
tehdá dovoleno, pakli bylo učiněno z ieho vlastního po
puliu a nikoliv z příkazu. 

Úplatnost a přiiímání daru. Orgánové bezpečnosti 
nemaií se nejen dáti uplatiti penězi a hodnotami 
peněžními, ný brž oni nemají se také nechati pohnouti 
ani svazkY pokrevenský mi 11frbo přátelskými ani ná
klonnosti nebo nelibostí k někomu, vúbec žádnými ve
dlejšími ohledy; oni nesměií se také odchý liti od po
v inností svých vlivem nebo postavením nějaké osoby, 
nebo ze strach u před možný mi následky anebo před 
nebezpečím pro svou vlastní bezpečnost. Zvláště jest 

. jim zakázáno u příležitosti konání slu žby přijmouti od 
strany nějaký dar, nějakou odměnu nebo bezplatné po
hostění , b y f by posledněj š í nabízeno bylo za okolností 
nejméně povážlivýclL Rovněž nesmějí v ý kon slu žební 
povinnosti závislý m činiti od nějakého slibu (viz také 
odst. 98.) . 

II. POTŘEBNÉ VĚDOMOSTI 

6 VŠEOBECNÝ DlL. Moderní zločinci, zvláš tě 
lllezinárodní šejdíři (Gauner) snaží se nejdokonaleji 

vzdělati se v e svém oboru a vy kořistiti pro své účele 
nejnovější vy moženosti moderního života a moderní 
dopravy. Ano oni prodělávaií dokonce zv láštní školu 
pro jistá odv ětVÍ . Zločinci rekrutují se ze všech sp ole
čenských vrstev a mn ozí z nich mají vynikající vzd ě
lání a intelligenci. Největší část jich pracuje jen v jed-
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nom urč!t~m ob~ru ku př.: jako kapsáři, falešní hráči, 
po.d,:,odl1lcl, IUPlcl pokladen, kozáci, . zlodějové želez
I1lC~1 ?td. T~k: stávají se z nich zvláště vychytralí a 
zruc91 0,dbor'21cl (specialistO. Oni zápolí o své bytí s vy
nalozel1lm , v~ec~ . svých vědomostí a duševních vloh. 
J eJIC~ usvedcel~l J~st gen ze dne obtížnějším, nebof od 
pou.~e~o podezrem az k dúkazu jest velm i daleká a 
obtizna cesta. 

, Ne~ycvi~en,Ý z~í,zen,ec bezpečnosti jest oproti tako
VYt;I,to 1l1,c!.lvl,d~lm ]lZ predem v nevýhodě a potřebuje 
t~~I Z z~lastl1l sko ly, aby mohl s nimi v rovný boj veiíti. 
Znzencl bezp. ~,a]l s~ tudíž osvojiti všecky příslušné vě
dom? stJ a .P?UZltl v sech pomúcek, jež mají na snadě. 
V nasledu]lclch ?dstav cich jsou dány některé pokyny , 
!ak lze "mo,dermch pornúcek v yužitkovati ; zevrubné 
J l ~h vyhcel1l, zvlá~!~ na základě praktický ch příkladú 
z us tav eno Jest bhzSl Il1strukci. 

, .SEZNAMY . Ab y nebylo ztra ceno příliš času, jed
~a-h se .o tO', Il1formovatl se co nejrychleji o nějaké zále
ZltOS,t!, Jest treba v čas učiniti náležitá opatření. O všech 
pomerech a okolnostech, které mohly by míti větší vý
z~am pro vlastní (po případě i pro sousední obvod) mají 
by t! vedeny a na výši času udržovány zvláštní zázna
my, t~k~e dostilčí jedin~' pohled v ně. aby ušetřilo se 
z~ytecnych poptávek. Jako nejdúležitější pomúcky mají 
by t! zavedeny . t y to seznamy a záznamy: 

1. púdorys města a obvodu (Rayon) odst. 10 .• 
2. adresář okrsku - odst. 10.. ' 
3. iízdní řád železniční a poštovní, 
4. seznam stanic telefonických, 
5. seznam osob práce se štítícich a tu lákúv -

odst. ll .• 
6. seznam podvodníkú špitálních - odst. 211. 
7. sezna m žebrákú - odst. ll., • 
8. seznam nevěstek - odst. ll. a 269 .. 
9. seznam osob potrestan~Tch a odsouzených -

odst. 13 .. 
10. osob na syobodě obžalovaný ch - odst. 14 .. 
lL osob obecně nebezpečn~Tch - odst. 15 .. 
12. osob ob ecně škodlivý ch - odst. 15 .• 
13. uprchlíkfI - - odst. 16 .• 
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14. zběh fI - odst. 17., 
15. osob vypovězen:í'ch a vyhostěnn :í' ch - odst. 

18., 
16. osob zat:í' kačem stíhaných - odst. 19., 30 .. 
17. seznam z ločincú (album z l očincLl ), - odst. 7., 
19. seznam hostircll a kaváren - odst. 275.- 278 .. 
19. hotelú a herberkú - oLlst. 276., 
20. tanečních místností - odst. 199.-210 .. 
21. trhú a Iidov:í'ch slavností - odst. 209., 
22. námezdních VOZkll - odst. 225., 
23. kn ěhkupců, tiskáren a časop i sLl - odst. 260 .. 
24. seznam cizincLl - odst. 212., 
25. seznam sk lad i šť zbraní a obchodníkú zbra-

němi - odst. 2!5., 
26. zastavárníkú a vctešníkú - odst. 264. a 268 .. 
27. zl aŤníki't a klenotníkú - odst. 171., 
28. sprostředkovatelLl služeb - odst. 2n .. 
29. veřej. posluhú a prLlv<?dcú cizind - odst. 272., 
30. l ékařel, lékárníkú a porodních bab - odst. 282 .. 
31. seznam ambulatorií a nemocn ic - odst. 282. 
32. seznam naturálních stan ic stravovatelských 

odst. 214., 
33. SC7nam automatú - ods t. 262., 
34. požárních automatú - odst. 381. a 382., 
35. spolkú a jej ich praesidentll - odst. 88. a 89" 
36. továren a počtu jeiich dělníkll - odst. 183 .. 
37. protokol núlezú a ztrát - odst. 180., 
38. záznamy o nevypátraných zločinech , 
39. popis ukradených věcí - odst. 30., 
40. seznam stál, ' ch obdobných služebních výkonú, 
41. seznam zvl~štností vlastního obvodu. 

~ TAJNÝ DOHLED lpolicejnímiagenty, tajnými 
tj policisty [detektivy] a tajn~' \l1i č i konfidenty) . Ca sto 
(na P Í" . př i shluknutí, v sh romážděn ích lidu, při slavno
stech na plesích, v di , adlech, v hernách, v krčmách 
atd.) 'jest třeba pozorovati rúzné osoby nebo konati při 
jin, ' ch příležitostech zcela nepozo rovaně příp'ravná vy
hledávání. Kdyby se to mělo státi jen uniformovaný mi 
orgány jež každý snadno poznati múže, neby lo by 
vždy 'n;ožno pomýšleti na dosáhnutí zam~' š l eného cíle ; 
op roti tomu I1lLiŽe prostý civilista klid n ě přijíti a odeiíti, 
vypt:\vat i se a pozorovat i. K ta jnému pozorování hodí 

(7, Tainá mluva) 

se jen osoby zchy tralé, duchapřítomn é, jež man ]mmě
řené vzdě lání , cvik a schopnost, aby v přestrojení, které 
sobě zvolily, zcela p řirozen ě a roli, kterou mají hráti,. 
přiměřen ě Vystoupily. Osoby tyto musejí se u měti pl'i 
zpúsob iti v řeči a ve výrazu každému oko lí a každé 
společnosti, neboť jakmile jsou jako »osoby cizí« odkry
ty anebo vzbudí podezření, jsou se svou rolí a zároveň 
s výsledkem u konce a vydávají se nad to často zby
tečně do velikého nebezpečí. 

Casto jde také jen o to, aby někdo by l zatknut. 
anebo aby přípravné vyhledávání se dělo beze všeho 
!-tluku; k tomu hodí se jen orgánové bezpečnost i v ci
vilu (neuniform ovaní) . 

Tajnými č i konfidenty lla z~' v aji se dúvěr níci , k tei' í 
nenáležej í k orgánúm bezpečnosti, jež však posiedněj
ším př ípad od pr'ípadu sděluj í svá pozorování. Za kon
fidenty hodí se obzvláště t i, kdož s v íce osobami do. 
styku př icházejí, jako hostinští, maji telé borde lú, ve
řejní pos luhové, iiakři atd. Oznámení konfidenty učině
n(l jest však dúk l adně ohledně jich pravdivosti zkou
šeti. Jej ich sp rá v nost dá se nejlépe posuzovafi z po
hnlltek udavače, jeho spolehlivosti, zkušenosti a z jeho 
nad6ní pozorovacího. V každém případě jest se va ro
vati pi'ed příliš velkou lehkověrností, poněv8.dž konfi 
denti či ní četná udání jen ze ziskuchtivosti, z pomsty, 
zlomyslnos,t i a)lebo také proto, aby uvedli úřad v omyl. 

TAJNE PISMO (š ifra) hraje u zločincú veledúleži
tou roli. V šifrách panuje to lik systémú, že nelze tyto 
uvésti. Jedná-li se o rozluště l1 í nějakého tajného písma 
(dešif rování), budiž k tOi1lU k onci použito díla Eduarda 
fle issnera: »Iiandbuch der K ryptographie" - anebo 
budiž se obráceno přím o na nějakého odborníka. 

V dopisech vězňú b~' vá často použito t, zv. sympa
tických inkoustů; t ito píší totiž rozlučeninami rozličn,'ch 
solí, mlékem nebo močem; rozi učeniny tyto neza'ne
chávaií totiž na papíru žádných ihned v iditelných stop, 
Aby se viditelnými staly, musí se papír poněkud za
hr·áti a písmo Vystoupí jasn ě na krátkou dobu a zmizí 
opět. B líže v iz o tom ve spise prof. D ra Grosse: »De r 
Untersuchullgsrichter«. 

TAJNÁ MLUV A (hantýrka, Gaunersprache, Rot
welsch). Prohnaní z l očinc i dorozumívají se mezi sebou 
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hantý rkou. která jest již několik set rokÍl stará. Han
t~; rka není vlastně žádnou řečí. nýbr ž smíšeninou obec
lié mluvy s rÍlzný mi s lovy a výrazy nebo dokonce 
s celý mi větami. jež mají zv láštní význam. Ty to vý 
razy namnoze z mluvy cikánské a židovské vzaté. 
býv~jí vo leny k označení předmětlI. v lastností a osob. 
jež mají v životě a činnosti zločincově větší dÍlležitost. 

Starší orgánové bezpečnosti mají zp ravidla boha
tou zásobu vý razů této mluvy. která jest orgánÍlm 
bezDečnosti vÍlbec velmi prospěšnou. Již pouhá skuteč
nost že tyto vý razy často bezúmyslně vyběhnou oso
bám' podezřelÝ' In z úst. jest s to poskytnouti d;lkaz. 
že v daném případě není co dělati s nějakým nováckem. 
Velmi často přiházívají se dtIležitá dorozumění mezi 
zločinci dokonce v přítomnosti orgánÍl bezpečnosti -
v rozhovorech na první pohled zcela nev inných. nebo 
v hádkách tim zPllsobem. že oni vplétají do řeči vý razy . 
jichž zřízenec bezp. nedbá. ' poněvadž jich nezná. Z~
s lechnuv při takových pří l eži tostech s lova }lesrOZU?ll
telná nebo podezřelá. má míti orgán bezpecnostl vzdY 
na zřeteli. že tu jde o hantý rku a má hleděti~ aby 
smysl těchto zdánlivě bezvýznamných slov obJasn~l . 
neboť takový mto způsobem mÍl že po případě vyhleda-
>,ání uspíšeno býti. , ' 

Velikou dÍlležitost v životě zločinců majl dale zna
mení a cinky. jimiž se tito dorozumívají anebo na-
>,zájem poznávají a podporují. .• , . o ••• ' . ' 

Obšírný seznam neJobvykleJslch a neJduleZlteJslch 
vyrazÍl. zname ní a cinkÍl podává p rof. Dr. Gross ve 
'Svém shora zmíněném díle. 

DENNÍ TISK. Při velké rozšířenosti. a čím. dále 
tím více vzrÍlstající ditležitosti nov in m9z no I t.echt<,? 
v ri1l10hých pI'ípadech s prospěchem POUZlt!. Ponevadz 
úřední nov iny jen malý kruh čtenářÍl mají a jen od od
borníkÍl jsou čteny. doporučuje se. aby ýředni opatření. 
jež t~T kají se všeobecného zájmu. na pr. POPIS odcl~e: 
n i-ch předmětÍl. uveřejnění zatýkačÍl. y?zván~ k Ud~~11 
{) osobách pohřešovaných nebo .k p<,?dam zp r,av rozlIc
něho druhu atd .• by la ihned a presne v denmch lIstech 
l:Iveřejněna . . . " .. '.' 00 

V zajímav ěj š ích přípact.~clI kn,mmalmch ~n~a~IVaJl 
llov in y zprávu o stavu pnprav neho vyhledavam ne-
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ho výtahY ze soudních přelíčení. Ačkoliv takovéto 
zp rávy zhusta jen malou cenu mají. ba dokonce na
mnoze š kodí. tož by ly přece často podobnými zprávami 
na případ trestný upozorněny osoby. které o něm tře
ba nic nevěděly. ale přece něco zpozorovaly. co se naň 
vztahuje. Tímto zpúsobem by ly svědky odhaleny udá
losti. a vypát ráni svědci. na něž jinak neby lo lze ani 
pomýš leti. 

Noviny isou přečasto prvním zříd l em. z něhož 
úřad če rpá znalost trestných činú nebo pl ánů k tako
výmto činúm. Jmenovitě ve zprávách o usneseních spol
kových. o schúzích. v pojednáních o sociálních a po li
tických otázkách. v rozp ravách o přáních a stí žno
stech jednotlivý ch stran. nal ézají se často pokyny o 
tom. že připravují s e demonstrace nebo stávky nebo 
jiné protizákonné činy. Tímto zpúsobem jsa varován 
mÍlže úřad bezpečnosti u činiti včas vhodná opatření. 

ZATÝKACí LISTY vydávány jsou v trestním ří 
zení v policejních listech (oznamovatelích) proti osobám 
nepřítomným a aprchlý m z ločincúm. (§§ 41 2.-420. 
tl'. ř. - viz odst. 30.) Jako po licejní oznamovatele 
s louží "Ústřední policeiní Iist« (Centralpolizeiblatt) v r. 
1853 založený a "Policejní Oznamovatel« (Polizeianzei
ger) . Ohledn ě policejních uveřejnění platí dle nař. nej
vyššího polic. úřadu z 31. prosince 1855 pravidlo. že 
každé c1úlež it ější policejní uveřejně l1 Í. jež týká se vše
·obec l1ých zájmú. má s e státi v "Ústředním policejním 
1istu«. a má zasláno bý ti na redakční kancelář jeho 
u c. k. polic. ředitelství ve Vídni ("Redactionsbureau 
(les Central-Polizeiblattes bei der k. k, Polizei-Direktion 
jn \Vien«). kdežto méně dúležitá uveřejnění. iež vztahují 
se na předměty týkající se jen místních zájmu. mají se 
.státi v "Police]. Oznamovateli«. V ústředním policej. 
listu nwjí bý ti také uveřejněny rozs udky. znějící na vy
]Jovězeni nebo vyhoš tění. (§ 77. min. nař. z 19. listo
pi\du 1873. Č . 152. ř. z.) - V mnohých případech b~' 
vj k uveřejnění zat~' kacích listÍ! použito i vyhlášky 
v novinách. - Zat~Tkací listy (policejní listy) buďtež 
,chronologicky urovnány a uloženy a vyřízené z evi
dence vyloučeny. Osoby. kte ré byly na základě zat\' 
kacích listi't vypátrány. mají býti dle odst. 19. a 30. 
před úřad postaveny. po případě zatčeny. -
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fOTOGRAfIE (PODOBIZNA) získala si pr! svém 
velkém vývinu za posledních desítiletí a při levnosti 
přístrojú mezi policejními pomúckallli dldežitého posta
vení. Zde mohu toliko zmínku učiniti o jejím mnoho
stranném upotřebení k účelllm kriminalistickým. 

V četných případech múže vypodobnění místa či
n II podporovati porozUJllění toho, co se na něm událo; 
pomocí podobizny lze poznati oběti nehodou stižené,. 
při listinách jejich falšování dokázati, dále lze pomocí 
fotografie snadno pomíjitelné stopy zachovatI atd. 

Album zločine" - sbí rka podobizen odsouzeni'ch 
zlocin cú má umožniti, aby se i v pozdější době a na 
jiném místě vyšetrilo, zdali osoba podezřelá, jež se 
zdráhá o sobě a o své minulosti zprávu dáti anebo jež 
v tomto směru faleš ná udání čin í, není snad totožnou 
s nějakou osobou, která již byla potrestám. Tato vy
Šctl"ování jsou nejúspěšn ěj i podporována anthropome
trií a daktyloskopií. 

Uprchl-li zločinec anebo nelze-Ii ho vypát rati. ne
bo musí-li proti němu vydán býti list zahrkací anebo 
má-li býti policie varována před jistými osobami. tož 
hodí se k tomu neHépe podobizna, poněvadž ona muze 
býti v nejkratší době v libovolném množství zmnoho
násobněna a na všecky strany zaslána. 

ANTHROPOMETRIE (řecké slovo) to jest měření 
člověka, byla uvedena v sy stém F ran couzem Berti
Ionem a spočívá na zkuše nosti, že sotva naleznou se 
dva lidé, kteři mají docela stejně velké části těla, ja
ko: hlavu, nos, uši, ramena, prsty, nohy, prstce <:t~. 
a že tyto část i těla zp ravidla ani po letech se nemenl. 
Měření ziočincú před soud postavenirch má ten účel, 
aby ihned byla vy nal ezena podobizna zločincú. opětov~ 
ně se provinivších a již mHených. kteří své jméno udatL 
nechtěii, porovnáním s dřívějšími mírami a aby takto 
byla zjištěna jejich totožnost. -

Postup jest při tom následující: Podob izny zločin
cli zařadí se do 3 rllZfli' ch skupin (na př. skupina vel
k\lch prostředních a malých lid í). Každá z těchto 
sl<upi'n rozpadá se op ětně ve tři skupiny . . na pL ~e!ká. 
prostřední a malá délka hlavy; t yto skUPin y rozdeli se 
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<opět v další tři skupiny dle šířky hlavy. na to v další 
pododdě l ení dle délky ramen. prstú atd. Nyn i se měří 
z ločinec a pak vyjde na ievo, do které skupiny dle 
vel ikost i těla, do kterého pododdělení dle délky a šíl'ky 
hlavy. do kterého dalšího pododdělení dle délky ramen 
a prsH! patří; takov~' mto způsobem vylo učí se v krát
ké době malá skupina obrázkú, mezi nimiž se nachází 
podobizna zločincova, ailiž by za tím ú čelem bylo třeba 
prohledati tisíce fotografií. 

Při otiscích prstli, které nalezeny byly na místě 
·Čillll trestného. budiž na to dbáno, zdali ony nepocházejí 
od po r an ěného samého. Proto buďtež t aké otisky jeh o 
prstl! vzaty. Není-li žádných vhodnějších prostředkíl 
po ruce, jest možno docela dobré otisky učiniti inkou
stem, kolkovou barvou, sazemi na bílý papír anebo 
také pomocí vosku. měkkého chleba nebo pomocí vosku 
pečetního atd. 

DAKTYLOSKOPIE (otiskování prstll) d le systé
mu f 'rantiška Oaltona. Tento systém spočívá v tom. 
že v nitřní strana špiček prsttl potažena jest iemnirmi 
t. zv. papilárními liniemi. Tyto linie jsou u každé osobv 
jinak utvářeny. zllstanou beze změny po celý čas života 
a nabývají své plIvoclní podoby i tenkráte, když byb 
Í<liže buď úmyslně ilebo jen nahodile poraněna nebo se
dřena. Dle jejich charakterist ického utvúření a seřa
děllí děli se ty to linie v 6 skupin a jsou v skupinách 
č íslovány. takže otis k mMe b~' ti snad no zařaděn do 
jedné z těchto skupin. K dělání otiskli prstll slouží 
malir přístroj a mliž e tudíž každý orgán bezpečnosti 
ihned opatřiti otisk a tento za účelem porovnání a re
gistrov{ll1í zaslati do ústřední stanice, kde potom se 
s dotyčnou fotografii porovná. Tento systém má 
před BertilonovÝ111 systémem tu v~;hodu. že při něm 
není třeba to likerého měření a že zařadění do jed not
livého oddělení, a tudíž také i vynalezení fotografie 
snadnější jest; nadto má sy stém tento proto velkou 
dtIležitost, že v četných případech bývají zločincem 
mimoděk na místě činu zanechány mokré nebo suché 
stopy prstl! a krvavé otisky (viz odst. 40.); takovéto 
nahodilé dúkazy buďte pečlivě před zničením nebo se
třením zachráněny. jelikož ony velmi často ]lZ samy 
.() sobě umožň ují usvědčení pachatele. - K tomu cíli 



14 (7, Signály.) 

vy našel před krátkou dobou zmín.ěný Bertilon. zvláštní 
kuiřík, v e kterém mohou předmety! .na ,mchz ,se. na: 
cházeií otisky prst~, ~e vš~ bez~ecnostl do ustredm 
stanice daktyloskoPlcke zaslany by t!. -

ZNAMENí (signálY). Aby se orgánové bezpečn?sti 
mezi sebou a s úřadem mohli rychle doh9dnoutl, Jest 
W!!TlllOZe žádoucno, aby mezi sebou napred umluv ili 
ji~tá znamenÍ. Nejobyčej~l ějšími jsou SignálY, rohe:n. 
pí š ť a lkou, - při v ěE í v~dalen~st! optIcke. slgnaly, PI a
pon' ; v noci signály SV ltIlnaml, pochodnenll nebo ma-
jáky I . h . , d h 

Samo sebou se rozumí, že v m~lo l~C p:~pa ec L 

bude použito telegrafu a telefonu; v cetny ch pr~padech 
záv isí totiž pozděj š í výsledek toliko od : y chleho. ~a: 
kročenÍ. Zřízencové b ezpečnosti maií .y zajmu v~re]l1e 
bezpečnosti právo, v pJ-ípadn nebezpecI v prodlem kdy -
kc Jiv použiti soukromého telef.?nu. , ' ., • 

V jisty-ch případech kqna)1 take vytes~e .sluzby 
phstroje na poplach, elektricke zvonky, pozarJ1l auto-o 
maty atd. 'd.1 

Casto jde však o to, aby jiné osoby pevI .e y: !1 e-
sly šely anebo aspoň neporozuměly nutny m s!gnaluIJ1' 
a nestaly se tak nedůvěřivými. J akt ch zna!ll~n! ': urCI
ŤÝ ch pí'Í[)adech má býti užito (na pr. pok~sl~va~I" zna
mení rukou, jisté slovo, jistý poh}~d ne};JO Jll1,e. t~]l1e d.~
rozumění), záležeti bude od zvlastnostI doty cneho PrI-
padu. 

JíZDNÁ l(OLA (velocipedY) kon~ií v .rozsáhlÝ,ch 
okrscích policejních neocenitelné slu!čby pn .rychl~~ 
dcnášení osobních a písemních zprav ~ pn stIha~1 
uprchlíků. »l(olo« jest zvláště nutnou potrebou .ve n;e
stech v enkovský ch, kde není telefonu a k.~e ~e rn:alo 
orgánů bezp., za to však velký ob,vo~ d~)ZorCI .s cetny ml 
roztroušenými a prostorně rozsa}1lyml sku?ll1a~1 do
mil . Jsouce takto vy~troje~i d,osahn?u o,rganove. bez
pečnosti snadno troJnasobne vykonne zpusobIlostI. 

POLICEJNí PSI. Ozbrojení. or~ánil bezpečnosti. 
jest i při nejdokonalej ším vystr9Jem n<:.~noze nedo
konalým, poněvadž nestačí , pro vse~ky PrIP.ady. Š~vle~ 
s níž uměti zacházeti ImisI by t! !lejen n~~ceno, nybrz 
i neustále cvičeno, není možno vzdy POUZltl, revolveru 
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má bý ti opět upotřebeno jen v nejkrajnějš ích případech . 
Také jest dovolené použití zbraně zákonem (viz odst. 
29.) velmi obmezeno. 

Ze zkušenosti jsou však známy dosti četné přípa
dy, že orgánové bezpečnosti nebyli s to, včas se brániti 
anebo že jejich zbraií byla nedostatečnou. By lo tedy 
třeba pátrati po prostředku, pomocí kterého orgánové 
bezpečnosti jednak s výsledkem mohli by se chrániti 
pi'ed přepadnutím, jednak ale mohlo se předeiíti mož
nému zneu žití zbraně. Tak pI-išlo se na myšlénku, 
uvésti v siužbu tak zvané policejní psy, k tomu cíli 
zvláš tě dresírované. l( tomu hodí se především psi, 
kteří mají bystrý čich a jsou dostatečně silní, aby s člo 
věkem mohli zápoliti, na pL buldoggové. 

Dobře vycvičený pes koná jmenovitě znamenité 
služby při nočních obchilzkách. Maje výtečný čich a 
slech, v ětří jednak svý m pudem jednak i vý cvikem 
hrozící nebezpečí, varuie svého pána a chrání ho, kdy ž 
toho třeba . Orgánu bezpečnosti jedná se jen o to, jak 
by především mohl učiniti odpůrce svého neškodný m 
a jak by ho mohl zatknouti; toho se často zbraní bez 
těžkého poškození ani dosíci nedá. Pes však sám stav í 
nebo povalí utíkajícího odpilrce beze všeho poranění. 
Zbraň milže selhati, dobrý pes však skoro nikd y .. 
Ostatně nejv ětší část lidí bojí se před větším psem 
tak, že nedají k nerovnému zápasu dojíti. 

Pes koná také znamenité služby jako slídič . Stá
lým vrčením oznamuje neznámé a vyslídí je v nej
skrytějším přístřeši. On hlídá a chrállí svěřen5r mu ma
jetek proti každému. Přišel-Ii na stopu, neztratí ji tak 
snadno zase. Nechá-li se čenkhati k nějaké věci, iest 
dokonce i s to, pomocí zápachu (vilně) na ni lpícíh o, 
i posiedního držitele jejího vypátrati. 

To vše jsou vlastnosti, které činí ze psa cenného, 
pomocníka zřízenců bezp. Menší obce nebudou vždy 
s to, opatřiti si dokonale vycvičené psy; ony mohou si 
v~ak tím způsobem pomoci, že nechaií si jinak dobré a. 
silné psy nějakým zřízencem lesním anebo jiný m od
borníkem k svrchu uvedenému účelu aspoň částečně 
vycvičiti. Při této příležitosti chci poukázati ještě na 
jeden úskok š ejdíř-il. Lupiči a zlodějové psil třou oby
čejně ruce své nebo šat svilj o pohlavní orgán běhavé 
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feny. Větřením tohoto zápachu stává se kažMr - i ten 
nejhorší pes, poddaj n ~' m, takže se šejdí ř nem á ničeh o 
před ním obávati, ano on I11.Llže dokonce psa lákati, kam 
chce. Jako pol icej ní psi dopo ručují se tudíž jen fe ny, 
jež jsou prý daleko pozo rn ěj š í a pán u svém u, mu ži -
také přítuln ější než psi. 

.Pokusy, kte ré až dos ud s policejními fenami by ly 
konány - podaly úžasně dobré výsledkv. 

8 ÚSTAVA SrÁTNÍ. Ústavou v nejširším slova 
smvslu rozLinlí se souh l'll všech zákon LI, dle který ch 

se nad n ěj akým státem vládne. Ústavou v užším slova 
slTlyslu (konst it uce) rozumí se všecka prúvní ustano
vení, dle kterých jcdnotliví s tátní obča n é na této v ládě 
účas t be rou; absolutismem n aznačuje se neobmezené 
panství --:- hez spo lupúsobení ZáStUPcLl 1idov~rch . -

Rakousko-Uhersko jest konstitu čním státem na 
dualis tickém základě, t .j. obě dvě od sebe oddělen é 
po lovice T-išské mají své v~as ln Í zákonodárství, svou 
ústa.vu a svou správu. Na venek však tvoří jen jednu 
moc, rakousko-uhe rskou monarchii pod jedním a ti'mže 
panovnÍkcm, - oročež mají jis té společné zálež itosti 
(viz dále dole). (Cís. diplom z 20. října 1860 Č. 226 ř . z. 
a li s. pat. z 26. úno ra 1861 Č. 20 ř. z. a s tát. z. z. z 2l. 
prosince 1867 č',. 141 a 146 ř . z.) Viz odst. 9. 

Bosna a tlel'cegovina by la na základ ě be rlín ské 
smlouvy ze dne 13. července 1878, Č. 43. r-. z. pro rok 
1879, člán ek XXV. až do 5. října 1908 Rakousko-Uher
skem spravována a s ice spol eČn~l\l1 říšsk~'m minister
s tvem iinancí. 

Nejvyšším rozhodnutím Jeho c. a k. Veličenstva 
z 5. října 1908 by la J eho svrchovanecká práva na Bos
nu a Hercegov inu rozšířena, řád posloupnosti také pro 
tyto země za platný prohlásen a těmto provinciím 
ústavní úízení zaručena. - Smlouvou Rakousko-Uher
ska s Tureckem ze dne 25. února 1909 by la annexe 
Bosny a liercegoviny Tureckem uznána. 

PRÁ V A STÁTNíCH OBČANŮ. Státní základní 
zákon z 21. prosince 1867, Č. 142 T-íŠ. zák. (Na základě 
článku 20. mohou podle zákona z 5. května 1869 Č. 66. 
říš. zák. (Ič inky článkú 8., 9., 10., 12. a 13. časově a 
místn ě b~; ti zastaveny (suspendovúny) a s ice v případu 
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v~lky, .n~b,o když vypuknutí války bezprostředně h ' ' 
pn vm!rn~ch .l!epokojích. jakož i když se vysky~~~~ 
v ľoz~ahle 11!.lre velezrádné nebo vi'tbec ústavu nebo 
050bnl be! pecn_ost ohrožující pikle. V takový chto pří
padech mllZe urad vydati zvláštní nařízení pod výhrúž
kOll !~~s!L1 po~uty do 2000 korun, potažmo vězení až do 
6 _ nles.lcu, a ~l~e: ohledně nosení zbraně, pasú a opo
vez~I1!. chovam se ,na veřejn,ých místech. dále ohlednč 
SCht,ZI, .. dem?nstracI a nosem odznakú. (Tato nařízení 
JSOU pn dotc: nych zákonech v závorce uvedena.) 

1. Pro vsecky státní občany platí jedno všeobec
li l' rakouské státní občanstvÍ (viz odst. 211.). 

2. Př~cl. z~k,~nem jsou všickni státní občané rovni 
_ ~', Verewe urady jsou všem státním občanúm stej~ 

ne pnstupny. 
. 4. !'> r~vo volného. stěhování jmění a osoby v me

ZIC)l statmh,? ob;,o,d~ jest ~leobmezeno (viz odst. 213.) ; 
pravo vystehovam Jest statem jen povinností brannou 
ob mezeno. 

. ~'. Vlastni~!ví kst. neporušitelno; vyvlastnění (ex
PI OI~~ lace) mu::e protI vuII vlastníkově nastoupiti 'en 
v pnpadech zakonem stanovených. J 
o ~. Každý státn! ~bčan, n:ůže, si zvoliti svůj pobyt 
d sve obydlI na kazdem miste statní ho území (viz odst 
l~ .• ,54 .• 214.~, nem?vit?sti každého zpúsobu nabývati ~ 
~er~l~t? vdolute ,ne~ladatI a pod zákonnými podmínkami 
~z e o ve VI zlvnostenske vykonávati (viz odst 249 

az 289.). . . 
7. Poddanství a robota jsou na vždy zrušeny. 

v 8; Svo!Jóda osobní jest zaručena (viz odst 104) 
Kazd.a ne~akonn~ naří~e~á nebo p}odloužená va;ba z~~ 
vazuJe stat k nahrade skody poskozenému. 

9. Právo domácí jest neporušitelné (odst. 75,). 
_, 10. Tajemství listovní nesmí bý ti porušeno (odst. 

7".). 
, 11; P:á,:o petiční přináleží každému; petice pod 
ul!rm~ym jmenem smí vycházeti jen od korporací a spol
ku zakonem uznaných. 

12. Státní občané mají právo se shromažďovati a 
spo lky za kláclati (viz oelst. 89.). 

2 
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13. Každý má právo v mezích zákolla své mínění 
slovem, písmem, tiskem nebo vyobrazením jJľLljeviti ' 
(viz odst. 260.). 

14. Každému jest zaručena úplná svoboda vyznání 
a svědomí. Požívání občanských a politických práv jest 
neodvislo od vyznání náboženského, náboženským Vy
znáním nesmí však povinnosti státních občaJ1l':i nikte
rak t rpěti. Nikdo nesmí býti nucen k nějakému církev
nímu úkonu nebo k účastenství na nějaké církevní slav
nosti, pokud nepodléhá zákonem k tomu oprávněné 
moci někoho jiného. 

15. Každá zákonem uznaná církev a společnost ná-
boženská (viz odst. 107. a 109.) má právo k v eřejnému 
společnému vykonávání náboženství. 

16. Přívržencům vyznání zákonem neuznaného (viz 
odst. 109.) jest dovoleno domácí vykonávání nábožen
ství, pokud to není ani pro\iprávu. ani proti mravlim. 

17. Věda a její u čen í jsou svobodny. Stát má ohled
ně veškerého vyučování a' vychování právo nejvyšší-
ho dozoru a nejvyšší správy. . 

18. Každý má právo voliti si své povolání a pro 
toto se vzdělati. kde a jak chce. 

19. Všecky národní kmeny isou rovnoprávné a 
každý národní kmen má neporušitelné právo na zacho
vání a pěstování své národnosti a řeči. Rovnoprávnost 
všech v zemi obvyklých jazykli ve škole. úřadě a ve
řejném životě jest státem uznána. 

ZÁKONODÁRNt: SBORY. 
a) Delegace. K poradě o společných záležitostech 

scházejí se ročně poslanci obou polovic říšských a sice 
z rakouské říšské rady 60 poslancfl (20 z panské a 40 
z poslanecké sněmovny) a 60 poslancli z říšského sně
mu uherského (20 z tabule magnátů a 40 z tabule re
praesentantliv). tudíž dohromady 120 delegátů střídavě 
ve Vídni a v Budapešti. - Delegacím jest vyhraženo 
upravování předmětíl, jež ti-kají se společných záleži
tosti (stát. zák\. zák. z 21. prosince 1867. č. 146. ř. z.) . 

b) Říšská rada záleží z panské a poslanecké sně
movny. Panská sněmovna skládá se z plnoletých prin
cl! císařského domu, z plnoletých náčelníků šlechtických 
rodin tuzemských. jež vynika jí držením velkostatků a 
jímž císař dědičnou hodnost do ř íšské rady proplijčil, 
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z, arcibiskupÍl a biskupů-knížat a ' 1 
clch mu UI. kteři se o stát cirk ze 50- 170 vynikají-
zasloužili a jež císař doži~otn y' edv. vědu peboy umění 
povolal. e o panske snemovny 

Poslanecká sllěmovna skľ ď 
V r~akousku platí všeobecné a. a ~e z 516 poslanců. 
a tajné právo hlasovací Pů • lovne:,ysv?bodné. přímé 
všecky záležitosti jež ~ztahSu~?nost nssl~e rad y objímá 
a zájmy. jež stejilě tSd' ají s/ ~e \la praya. povinnosti 
jež jako společné z,Úe'žitosti vs~c ~ zel:11 korunních a 
vyhraženy. ' statI11 nejSOU delegacím 

, Ná~rhy zákonÍl' isou poJáv 'í ny bud' "y k 
bud vladou. Ke každému 'k' ! I S ~ ?u radou 
hlasu obou sněmoven ří Šsk~a ?nlu zapotrebl je~t sou-
Kd,:ž toho nutná potřeba ' vYžald~~j~ aa dŠ~I~ic~. clsařské. 
seda. mohOll pocl zodpovědnost í celél "ada neza
~~tlla býti císa,TskÝIlI nařízením opat\~~~III~~t~~;~:~ uč,i
us avne zapotrebí svolení říš k' . d • y I ym Je 
že t~to opatření nemaii zaúče~ze~aY.pr~dpokJádají~. 
kon~, sc~zení, nebo trvalé zadlu~::íu ~~~tn.ICb zak.1. za
~.J 'i. Syt~t. zakl. zúk, z 21. prosince 1867 I!lh1~lm~aletku. 
I'\.l ssky rad volebui - zák. z 26, ledua 190~ y ·151.~· -

_) Ze k' y ,C. ,I, z. ) 
\.. ms e Sl1emy zastupují zvlášt ' ,. . 

li vS/ch ,korunních zemí. Zřízení zemsk111a zajmy J,e~~ot
vole?lli byl y uveřejněny cís. pat 26 ' ze~ske lady 
20. 1'. z. v příloze II _ Z' el 'I~'z ,; unol a 1861. c. 'b' . ns,e suemy se kl'd" 
z arcl Iskupll. biskupú rektorll uni .·t s a ajJ 
Poslednější jsou volel;i na 6 I t vel ~l, a z poslancÍl. 
skupiny držitelů velkostatl ~ll 2 e íe t:l skuym: L ze 
sÍl. míst prúmyslových. z 'ObCI~~~nťctup~nlvmest, měs,ty
komor. a 3. ze skupiny obcí venkovských nK:stet~kYCh 
zemskeho zákona jest zapotřeb' s I ' . l! a nostl 
mu a ~ísařské sankce. SprávnÍl~ ;~$~IOI~I~I}1Skeho, sně
:~msk~~o zastupitelstva jest zemski. výb~~"t ganem 

':' ) Zř íze ní zemské a vol II ' y, d I 
mll království Českého _ ;i~1l ?I ~ o zemské~o s n ě
z 26. Cino ra 1861. Č. 20. ř. z _ § II~ o u I!: 1.:, CIS. l?a~. 
se ze 242 poslancÍI (6 '.: ' o 3. Zemsky o snem sklada 
velkostatkáři! 87 ze SIVlllhstu, ~O poslancu ze skupiny 
obcí venkovských) § 4,u1KflY gle~t atd .• 79y ze ~kllj)iny 
císař ze středu jeh~ ne " yyv: e11l l ~em. sneyn;u jmenuje , jVYss. zems ,eho marsalka a jeho 

2" 
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'v § Z olení poslanci nesměií žádnvé instrul: -
namť?~~)<:a . . 7. v ., hlasovací právo osobn,e ;,ykona
ce pr§I]lmaztl a mu,;;e{1 schází se na povolání clsare zpr~ -
vatl. . 8. em .. s1len Praze. § 9. Zem. poslancI skl~-
vidla Jedn ou v loce ': d rukou neiv . maršálka slib 

. dají při vstupu v clo snem~ o ávání zákonů a svědomité 
v(' rnosti, poslusnostl. ~a§hov Zem výbor skládá se z 8. 
pln ění jejich I~ ov llln o sil. ,11~' PI'íse'dících jimž předsedá 
ze stI-cdu snell~l~ I yo tl~ působnost i~iich trvá až do 
neiv. zem. marsi e <. • . ' . 'u a oni mají dle § 15. po-
2,volení nového' z el~1.11 vtvb~ Z~ zemsk é záležitostí isou 
v ínnost v Praze byc e I. 

dle § 18' vprohlge IW~ní' 1 v pI'ičtně zemědělství,. 2. ve-
T. V secka opa v • • llIsl"é útratv vedeny JSOU, 3. 

řeinýeh staveb~. jez, na 'fe :: . ,v j továny isou ze 
onledně do hrocl]1nycoh ust~~I~dnj:\o~~očtu a skládání 
~~n!ských" prostred~hl~d~ě o zejnských příjJn~1 ze sprá'y~ 
UCtll z~me Jak a! _ da ní k pčelům zemsky m a" pOU,!IÍI 
zemskeho majetkllb"Z I I 1lě řádných a mimo radnych 
zem. úvě ru , tak ) o I ee I . 

výd~jlŮ p~~r~b~1cJjŠí opatře llí v vl~~ez~ch '~kúk O Il ,Ů hV př~~~I~ 
. 'I "" t ť 2 v IHlcme Cll eVIllC a 

1. obecní~~ za. e3z1 oSlll'd 'v 1)lnění příp"feže a stra'vování 
nich zálezltostl, . 0 1 e nev . v 

b t 'iní vojska konec1le ' k .. ' h e 
". II Y ov, v ' I : I v "llých před111ětÍ!, ty ajlCIC . s . 

III. opatrem 9llec ne jl v jež zvláštními nařízelllml 
blahobytu a potrebY zeme, . " ~'dělellY 
ze mskému zastuPltelstyu ?yly Pll I' '1 raditi se a 
o § 19. Zems!<5r sn ~:l! . JevestvyP11~~~e~~:ch . všeobecný ch 

, I V· iti a' v pncl1l ' . bl h nav r 10' Clll " d v 'e' ich ú činnosti na a o ze-
zákonfl a zří7:,~1!! ?hle l~~ ) J šeobec. zákoní1 a zřízení. 
mě a b) v pncme Vyc a211 ~ ,v j .. 2 podávati náv rh Y 
jež potřeb~ a bla~lOd zť?1ťoe v61~I~d~J~· k'te rých ž byl v lá
ohlednc vseell pl ~ 111e11, 

dOll II radu dO,ta~~lI1. . . '. § 1 Pro vo lbu poslancL~ 
B. Voleblll rad oZelJlS~?, / ' _ emě jed in~' voleb1ll 

ze třídy velkostatku tv~n cel~l I z § 3 Pro volbu 
, " tem Jes t Plala - . 
okres. Volebnllll 1~IIS v t a míst iHlmlyslových tvoří 
POSIRllcLl ze sk~1PI11Y I r~l e~ Města' Liberec, Plzeň, Bu
Praha 5 volebmchK °t,esHora (;~ská Lípa. Rumburk, 
dějovice, L,Oket, . ' u na tv ~,' 'pro sebe 1)0 jednom vo
Písek. Karhn, S1I11tCht°-Y l)al~ I~1Ií sta dohromadY 49 okre
lebním ok res u; os a 111 
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sil. Města, která pro sebe tvoří volební okres, jsou 
zá roveií místy volebními, pro ostatní volební místa 
jest hlavním místem vo lebním ono místo, kte ré na 
prvním místě skupiny míst, jeden okres volební tvo
řících, uvedeno jest. Praha volí 10. Liberec 3 po
slance, ostatní vol. okresy PO jednom poslanci. § 6. Ob
chodní komory v Praze a v Liberci volí PO 4, v Budě
jovicích a v Plzni po 2 poslancích. - (;Ienové a náhrad
níci obchodní komory tvoří jeden volební sbor. - § 7. 
Pro volbu poslancfl z třídy obcí venkovských tvoř í tyto 
dohromady 79 volebních okresů, z nich ž každý volí po 
jednom poslanci. § 8. mavním místem volebním jest 
síd lo okres. soudu toh o soudního okresu, které jest na 
prvním místě jmenováno. 

Právo volití v I. skupině mají knihov ní držitel é 
zemských nebo deskových statků, kteří 1. platí za ně 
na zeměp. reálllích daních bez přirážky nejméně 500 
korun, mezi tím ale nejmén ě 400 korun na pozemkové 
dani, 2. jsou příslušníci rak. státního svazk u, 3. 24 let 
s tart 4. svéprávní, 5. kteří naby li-Ii statku přenosem 
mez i živými, musí bý ti nejm éně 1 rok v držení jejich, 
6. a nesmí bý ti z práva volebního vyloučeni. - § 13. 
Poslanci měst a míst prl1myslových volí se přímo tě
mi, kdož jsou na základě zvláš tních obecních statutlt 
nebe na zák lad ě řádu obecního ze 16. dubna 1864 
k vol bě do obecního zas tupitelstva oprávněni a dle 
§ 3. zák. ze 17. ledna 1879, Č. 8. z. z. č. z pr;ftva voleb
ního nejsou vyloučeni, a kteří a ) v Praze do I. nebo II. 
vo lebního sboru náležejí anebo ve třetím sboru voleb
ním na přímých daních i s mimořád. přirážkami nej
mén'; 10 K ročn ě platí, b) v jiných městech a místech 
prilmys lo vých se 3 voleb. sbory - do I. nebo II. sboru 
vo leb. náležejí nebo ve III. sboru na daních i s mimo
řád nými přirážkami nejméně 10 K ročně platí, c) v ob
cích s méně než 3 voleb. sbory ti, kteří dle výše jejich 
roční povinnosti na přímých daních první dvě tře 
tiny obecních voličů tvoří a mimo to i ti, kteří na pří
mých daních i s mimořád. přirážkami nejméně 10 K roč
ně platí, předpokládaiíc, že nejsou z práva voleb. dle 
§ 3. zákona ze 17. ledna 1870 Č. 8. z. z. Č. a obec. řádu 
voleb. nebo obec. statutu vyloučeni. 

Volba poslanců obcí venkovských děie se dle § 27. 
zák. z 9. ledna 1870 Č. 1. z. z. Č. voliteli. l(aždá obec 



22 (8, Zemské sněmy.) 

I' 500 ob,7vatelli 1 vo lite le. Zbytek 
voleb. okresu vu I na _ v v b e s obyvatelstvem 
volí vt,éž jednol1f V01{\~I~ ~~~n:: ~ěl~i, kdož na základ ě 
mEnsnl1 jak 50 . dO b ' 864 k volb ě do obec. zastu
obec. řád~l z 1ó. _' u 9a-. 1 dle § 3. zák. ze 17. ledna 
pitelsl~a JSOU Opl ~vl~en~rtva voleb. nejso u vyloučeni: 
187&, c. 8. ~" zi s~ .3 voleb. sbory I. a II. .voleb . sbal 
kte~l, a) v b o CIC 1 III sboru na pT-ímych dal1lc~ ~ s m~
tvo n, ane.o ,:;,e, v ' - , - "' n ě 10 l\Drun rocne platl; 
mořádný~11 pnr~~k~ml ~ler~bory volebními první. dvě 
b) v obclch s n1enc ja ov o dl v' povinnostI da-
~řtti!lY ':;'šdeSh "obl e~~~tl ~'~I\\~~;O t~ ~I~ic~bec. vol.ič~ kte-Krí 
nove zara en, C} _ '. ~ ~ . , - k mi nejmene 10 
na přímých dan~c1: I s n~ "llol ; 'p~ lj~~ Jednou právo vo
ročn.ě platí. ,Kazda_oso; '~n~k~z činí členové obchod. ko 
lehnI vykonayatI . _' y, J.~h korporací I. skupiny (velko ~ 
mor a k volbe Ol~~ a vneny t Ké jim osobně pT-íslušeJl c l 
st s tkářsk.é) ... kten mO}lO~le~ní vyko návati. Právo vo l ~ti 
právo v jeJIch. s~uPl1e vVje právo voliti v nižš í skupme; 
ve vyšší Sk~IPIIl~ Vy uC~r e< v íce obcích. volí v obci 
ter , kd?, m~ prav~ ~~ I ~ vkdyŽ v žádné z těch obcí 
svého .radnelblO. po, Ykt~r é platí nejvíce daní. 
nebydlI, v o CI, ve . v v . 

,. 'k" dý nrotI nemuz nenl 
Právo v~I~~u, byt~ J1la az §:3 f z 17. ledna 1870. 

žádného VYJ ucu~lcdhO k1~d~j~U g~e j esť ai rak. stát. obča
č_ 8. z. z. c" _ Pkr: Pt~ _ ac) s~épráv nÝ11l , a d) má právo 
nem, b) 30 10 u s dl: . v 
vuliti v jedné volebm skupme. v . 

. , I bll 'ho j'so u vyl ou ceny . Z kr v a passlv. prava vo e I v k k ' 
a I., V' k' ločin nebo prestupe ra-

a) osoby, kterSvpr? neJ~o Y ú~astel{ství na těchto, neb o 
dde, zpronevel em ne §§ 460 461 463., 464 tr. z.l 
pro přestupek podv~dU _ ( lY bÝ'!y K'dy tento následek 
k nějakél!1u~res~u / o S?uzedkon z i5. listopadu 1867, Č. 
oclsouzem pre)stav~, VIZh{ dně jejichž jměn í by l konkurs 
131. ř. z. - boso f' ok esu _ Nejdř íve volí venkov
prohlášen po dob~ ;ona u~lís'ta průmyslová, na to ob -
S~é d 0ťc~~~~~y 1~e1(6nečně velkostatek. , 
C o Jl • I ť II dně moravskeho a 

Obdobná ust!inoven! paM 0_1 e ký sněm čítá IDO, 
slezského zemskelto ksnenll? 163 1 apvosslanců (viz zákon 

I . k' 31 clolnora ous <y 'I) 
S ezs y.. '907 v 131 z z pro Dolm Ra <OUSy . z 21. mna 1 c. . . , 
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Vedle ~vrchl1 l1 Vedell~' ch zastupitelstev lidovýcll 
existují ještě okresní a obecní zastupitelstva.''''') 

Lidové zastupitelstvo v Uhrách skládá se z uher
ského říšského sněmu (tabule magnátů a repraesen
tantů) v Budapešti (viz článek V. zákonů z r. 1848 a 
článek VII. z r. 1885), a z ChOrýátsko-slavonského sně
mll v Záhřebě (člán. zák. XXX. z r. 1868 a článek II. 
zák. chorvat. z r. 1870 a zem. chorv. zák. z 29. září 
1888). -

O ochraně svobody voleb a voleb. řádu do rady 
říšské viz odst. 86. a 87. 

SPRÁVA. 

VLÁDNí MOC. Nositelem státní moci v rakou- 9 
sko-uherské monarchii jest společný panovník. císař 
rakouský a apoštolský král uherský. (Rád posloupnosti 
dynastie Iiabsburské v t éto monarchii [t. zv. pragma
tická sankce] vyhlášen byl 6. prosince 1724 pro Ra
kousko a Uhersko. Nejv. rozhadnutím ze 14. listop. 1868 
byl pro CÍsaře zaveden 1. titul: Císař rakouský, král 
český atd. a apoštolský král uherský, event. »Císař 
rakouský a apošt. král uherský«. Jeho Veliče nstvo cí
sař a král nebo Jeho c. a k. apošt. Veličenstvo. a 2. 
jednotné označení pro obě dvě polovice říšské - jako 
»rako usko-uherská monarchie« a »rakousko-uherská 
říše«.) 

Ku platnosti každého vládn ího aktu c ísařského za
potřeb í jest podpisu aspoň jednoho zodpovědného mi
nistra. - Ministři jsou jmenováni císařem a vykonávají 
všecky vládní záležitosti podřízeným i jim úředníky a 
zodpovídají ze své činnosti říšské radě. (Stát. zák!. 
zák. z 21. prosince 1867, Č . 145 ř. z. o vykonávání v lád-

,,,, ) Viz zákon o okres. zastupitelstvu českém, daný 
dne 25. července 1864 pod Čís1. 27. v částce IX. zákonů 
a nařízení pro království Ceské, vydané 5. září 1864 .• 
a zákon o zřízení obecním a řádu volebním v obcích, 
daný dne 16. dubna 1864, vyhlášený pod č. 7. v II. část
ce zákonů a nařízení pro království Ceské, vydané 
dne 18. května 1864. 
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ní a výkonné moci a zák. z. 25. července 1867. Č. 1Q1 
ř. z o zodpovědnos ti ministrl!.) K bezprostřední slu žb ě 
panovníkově jsou ustanoveuy vojenská kancelář pr? 
veojenské a kabinetní kancelář pro civ ilní záležitosti. 

SPOLEČNÉ ZÁLEŽITOSTI Rakousko-Uherska 
j~ou obstarávány společnými ministry a spole~ným nej
vyšším účetním dvorem (st. z. z. z 27. prosmce 1867. 

Č. 146 ř . z.). 
1. C. a k. ministerstvo c. a k. dvora a zevnějšíc~ 

záležitostí také ministerstvo Nejvyššího dvoru zvane. 
Tomuto j~ou podřízena vyslanectva v cizích státech, 
jakož i konsuláty a agentie k ochraně obchodních 
zájmů v cizině zřízené. 

2. C. a k. říšské ministerstvo války, jemuž podléhá 
celá armáda a válečn é námořnictvo. . 

3. C. a k. říšské ministerstvo financí, jež spraVllJ~ 
společné finance obou ř í š kých polovicí a společny 
státní dluh jenž záleží v rreněžních poukázkách (Oeld
schein). (Viz z. z 10. června 1868, Č. 53. říš. z. l -
Toto ministerstvo jest také pověřeno správou Bosny 
a Hercegoviny. 

4. Společný nejvyšší účetní dvÍlr ve· Vídni obsta-
rává účetní kontrolu přes to, jak bylo naloženo s pe
nězi se strany svrchu uvedených společných Hí mini-
sterstev. 

SPRÁVU V RAKOUSKU obstarává 9 millisterstev 
ve Vídni za předsednictví ministerského pr-edsec1Y. a 
sice : 1. ministerstvo v nitra (min. naL z ll. br-ezna 1867. 
č. 49. ř. z.), jemuž podřízeny jsou, vše~ky politick~ úř.a
dy, jako: místodržitelství. zemsk,e v!ady, okreslll h,eJt
manství a magistráty samospravllych (autonomI1lch) 
měst jakož i c. k. policejní ředitelstva; 2. ministerstvo kultu a vyučováni, jemuž podléhají 
akademie věd vysoké školy a jiné vzdělavací ústavY. 
(Nejvyšší přípis z 2. března 1867, vyhlášený ve Vídeň. 
úř. novinách 9. března 1867.) 

3. Ministerstvo spravedlnosti. jemuž podříze~>: 
jsou všecky soudní úřady: nejvyšší soudní ~ kas~cn; 
dvůr ve Vídni, vrchní zemské soudY. zemske. kraJske 
a okresní soudy, státní zastupitelství a trestní ústavy 
(viz min. výnos z 17. března 1848.); 
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, 4; Ministerstv? i,inancí, jemuž podléhají: řiditelství 
statlll~o dluhu, statlll pokladny, regie tabáková úřadv 
~~terl1l, dV,orní a státní tiskárna, mincovní a p~ncovl;í 
url1d y,.~p ravy sal,lll.e)\, všec!~y úřady finanční, pokladny, 
bell~ Ulac!y, gellll urady a tll1anční stráž (viz min. výn. 
ze 11. a 19. brezna 1848). 

5. M!n~st~rstvu obchodu jsou podrobeny: poštovní a 
telegra!1ll n?lt~}stva se, všemi těmto podřízenými Ma
dY, post,ovl1l, urad spontelní, námořní úřad v Terstu, 
ob,ch?dl1l a ~lv.nostel~ské ~omory, živnostenští inspek
tOl I a normall1l komise cejchovní (viz min. nař z 20 
dubna 1861 Č. 49 ř. z.). . . 

. . 6. ~inisterstvu orby pod léhají: státní hřebčince, ři
dnelstvI lesl1lch a komorních statků (viz min nař z 29 
ledna 1868 č. 12 ř. z.). . . . 
. 7. Ministers,tvu zemské obrany jsou podrobeny: ve
ht~I~~v~ zem,ske. o!:rany a zemská velitelstva četnická 
s J~llml oddelelllml (viz min. nař. z 18. ledna 1868 Č. 
11 r. z.). 
" 8 .. Mini~!erstv~ železnic podřízena jsou i'editelstva 
zelezl1lc a urady temto podrobené (min. vyhláška z 19 
ledna 1896 Č. 16. ř. z.). . 

,. 9. Minist~rstvo práce zaujímá všecky stavební zá
le zlto.~ tl, horl1lctví, podporování průmyslu využitkování 
statku ,a podporov{lní , návštěvy cizinctI (viz min. nař. 
ze_ 6; cervence 1908 c. 124 ř. z. a 27. června 1908 Č. 
12.i 1'. z.). 

. V ed!~ t?ho "existuj~ je~en německý ministr-krajan 
Ply. zv last~1 zaJmy N.~ll1~U ,Y, Čechách, jeden český 
mmlstr-kra!an pro zvlastl1l zaJmy Čechů v Čechách a 
jeden polský ministr-krajan pro Halič. ' 

SPRÁV J\ V UHRÁCH. V Uhersku existuje 8 mini .. 
ste!~~ev se ~Idlem v Budapešti a jeden ministr pr-i Nej
vyssnTI dvore Jeho Veličenstva ve Vídni. (Čl. III. zák 
z r. 1847/48.) . 

~a účelem administrativní správy jest celá země 
rOí:de~ena v I~?mitáty (stolice); každý komitát - v je-

110Z cele stoll vrchní župan, zaujímá více soudních 
stolic. 

. Nejvyšší soudní instancí pro Uhersko jest královská 
kune v Budapešti. a kasační dvůr v Záhřebu pro 
Chorvatsko-Slavonsko; druhou instancí jsou v Uhrách 
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k!-{t!o vské stolice a pro Chorvatsko-Slavonsko králov
ská t<l.bule v Záhřebu; jako první instance působí krá
lovslq->. squdní dvory 1. instance a okresní soudy. 

SPRAVA V BOSNĚ. Nejvyšší správu země obsta
rávú c. a k. společné říšské ministerstvo financí ve 
Vídlli. -

V čele zemské správy v Sarajevě stojí jako zem
sk~' chef c1očasn~1 velitel 15. armádního sboru jemuž 
jest takc zástljJ)ce přidělen jeden cívilní poboč~ík (ad
latllS) . vzatý z řady civilních úředníků. 

Země jest rozdělena v kraje (krajské úřady) a tyto 
zase v okresy (okresní úřady). 

Nt.jvyŠŠí soudní instancí jest vrchní soud v Sara
jevi\ jako II. a I. instance púsobí krajské soudy a jako 
1. instance okresní soudy. 

NEJVYŠŠí ÚŘADY. Státní dvůr soudní schází se 
jen tehdy, když jednou z obou sněmoven byla podávána 
žaloba proti některému z ň1inistrů (zák. z 25. července 
1867 č. 101 ř. z.). 

. Říšský soud rozhoduie: a) ve sporech kompetenč-
ních dvou nebo vice úřadů; b) o nárocích jedné korun
ní země na celek nebo naopak; c) o nárocích jedné 
korunní země na druhou, konečně o nárocích obcí, kor
porací nebo jednotlivých osob na některou korunní zem 
nebo na celek, pakli tyto nároky nehodí se k vyřízení 
v řádné cestě soudní; c) o stížnostech státních občanů 
pro porušení politických práv Ílstavou zaručených. 
pakli záležitost byla vyřízena v zákoně předepsané ce
stě administrativní. (Stát. zák!. zákon z 21. prosince 
1867 č. 143 ř. z.) 

Nejvyšší dvůr soudní a kasační jest nejvyšší instan
cí ve sporech civilních. jakož i pro všecky trestním 
soudním r·ádem připuštěné zmateční stížnosti proH roz
sl,dkům soudním. (Cís. rozhod. ze 14. června 1849 č. 
218 ř. z.) 

Správní dvůr soudní rozhoduje ve všech případech, 
kdy.i, někdo tvrdí, že byl ve svých právech nějakým 
protizákonným rozhodnutím nebo nařízením nějakého 
správního nebo samosprávního úřadu zkrácen. pakliže 
záležitost ta v administrační cestě byla vyřízena a ad
ministrativní postup instanční nebyl zmeškán. - (Zák. 
z 22. října 1875 č. 36 a 37 ř. z. pro rok 1876.) 
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NejvyŠ-Ší soud dííchodkový rozhoduje jako nejv YSSJ 
il,srance ve všech záležitostech dúchodkových. (§ ·519. 
trest zák. dúchodkového z ll. července lSJJ. 

Nejvyššímu účetnímu dvoru přísluší celá státní kon
trola účetní. (Cís. nař. z 21. listopadu 1866 č. 140 ř. z.l 

ZNALOST MÍSTNÍ jest zřizenci bezp. tím ne- 10 
zbytněj.ší, čím více jí potřebuje k pronásledování 
a vypátrání zločincÍl, jako průvodce, nebo při udělo
vání zprávo té nebo oné místnosti a zvláštních pomě
rech jejich. Tato známost má se obzvláště vztahc\ ati: 
a) při místech: na jméno, položení, počet obyvatelstva 
kostelY, úřady, zvláště poštovní a telegrafní úřad y: 
školy, nemOCl1lce, herberky, hostince a kavárny, míst
nosti spolktl. hasiéll, aerární skladiště, kasárny, schá
tralé, sesuté a opuštěné objekty, byty vyšších úřed
níkl! a veřejných funkcionářů, poslancťt, lékařů, lékár
níkLI, porod~ích Lab, advokátů, llotářLl, farářli, učitelli, 
dále na tovarny, ústavy uměleckt\ doly, cihelny, větší 
;:úvody atd.; bi při dopravních prostředcích: na želez
nice s jejich stanicemi, na příjezd a odjezd vlakú· 
na pronajímatele a stav vozů, na stav koní atd.· n~ 
si!I!ice, .'pěšiny, cesty voozové a cesty pro jezdce: ja
koz 1 Je]1ch stav a schudnost v rozličný-ch obdobích 
ročních, na vzdálenost jednotliv~'ch míst nebo dúleži
tých bodú; na dúležité mosty, stezky a průjezdy atd.' 
c) při vodách: na jméno, tok, obvod povodní, hloub~ 
kll vod. upotřebítelnost jejich pro mlýny, na lodě a 
pltě; na mosty, přechody, brody; na stanoviště a stav 
člunú; na prameny a jejich vydatnost a dobrotu; na 
jezera. rybníky. močály, cisterny, studně a zdali tyto 
pitnou nebo užitnou vodu poskytují a zdali a kdy vy
s:;'chají; di při pohoří: na jméno. výšku, útvar úžiny a 
přechody. údolí, alpské pastviny s jejich maiiteli a na 
stav dobytka, na jeskyně, skrýše, doly, šachty štolv 
štěrkové a pískové jámy. na vápenky a uhlírny atcl.: 
e) při lesích: na jméno, velikost. povahu půdy, druhy 
dříví . na výnos jejich, na vlastníka. hlídače atd.· ko
ne':':ně fl na iiné okolnosti: jako které činy tr~stllé 
v policejním obvodu nejčastěji se přiházívají a kdy; 
které morální chyLy a nemoci u obyvatelstva ob
zvláště převládají a co toho příčinou; zvyky, poměry 
životn í, v~' clělkavé a žívnost\)I?ské. hospodárnost a ma-
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jetkové postavení obyvatelstva; trhy výrocUl, posví
t:ení, obdobné st:hClze, procesí a poutě vlastního nebo 
sousedního okrsku, aby nebylo opominuto u činiti v čas 
nutná opatření. 

11 ZNALOST OSOB musí býti, pokud možno. 
zev rubná, obsáhlá ' a musí býti rozšiřována ne

ustálým stykem s obyvatelstvem. Zvláštní pozornost 
jest třeba věnovati osobám pod odstavcern 11.-Z0. 
jmenovaným; dotyéné výkazy buďtež stále správne 
vedeny. 

POLICEJNí DOHLED NA OSOBY PRÁCE SE 
ŠTíTÍCÍ A TULÁKY, (Zákon z 10. května 1873 Č. 108. 
ř . z.) § 3. "Vydávati vysvědčení o pádu n eštěstí ne
bo vysvědčení chudobY, aby někdo mohl z místa na 
Inísto choditi žebrati, jest zakázáno. « § 9. »N ikdo ne
může pod dohled postaven býti na déle než na tři 
léta, počínajíc od toho dne, kdy byl z trestu propu
štěn. Po!'tavením pod dohl~d múže kdo v osobní svo
bodě obmezen býti jen potud, pokud se toho ustanove·· 
ními nížepoiožeuými dopouští: a) Úřad, který n ěkoho 
dá pod dohled, může mu zuržoválli v jistém okrsku neb 
mí stč docela zakázati nebo mu určité místo ku zdržo
vání pojmenovati a uložiti mu za povinnost, abY se 
z tohoto místa anebo z místa, jež si sám byl ku zd ržo
vání zvolil, bez dovo leni neodcházel. Aby se však 
nezdržoval v obci, do které přísluší, zapověděti se 
nl\l nemůže; b) kdo jest postaven pod dohled, jest po
vinen, kdybY se z obydlí svého vystěhoval, ještě té
ho ž dne úřadu bezpečnosti to ozuámiti, na každé Vy
zvání k tomuto úřadu se dostaviti a dáti zprávu, čím 
se zaměstnává, čím se živí nebo jaký má výdělek a 
s kterými osobami obcuje. c) Úřad bezpečnosti mÍlže 
mu také za povinnost uložití, aby se v jistých IhMách 
osobně k němu dostavii a může mu zakázati, aby v ji
st\'ch shromážděních neměl účastenství, aby jistých 
místností nenavštěvoval a času nočního anebo když se 
n ěkde neobyčejně mnoho lidí sejde, obydlí svého ne
opouštěl. d) U toho, kdo jest dán pod dohled, múže 
se z příčiny dohledu policejního každé chvíle předse
vzíti hledání v domě nebo prohledání osoby.« 

»Opatření v tomto paragrafu uvedených užito však 
buď jen dotud, pokud jich okolriosti vyh ledávají a 
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vždy tak, aby se co nej více šetřilo pověsti a VYZl vY 
(lSO~Y pod, dol11eclem postavené, a- opatření dotčená 
zrusevna bud te Ihn,ed. když jich není již potřebí.« (Trest 
lIa vsecky tvto prestupky: tuh é vězení od 8 dní až dn 
3 měsíctl; příslušným jest soud.) . 

TULÁCI, ŽEBRÁCI A NEVf:STKY. (Zákon z 24 
května 1R85, Č. 89. ř. z. - Výtah.) § L »Kdo bez za·· 
m~stnání va, práce se potuluje, nemoha prokázati. že 
m.a. p:?st~edky .~ své vý~ivě nebo že iich poctivě na 
by tl nledl, budIl potrestan jako tulák,« (Trest: tuh é 
věze ní od 1 až do 3 měsícÍl.) 

§ 2. O žebrotě viz odst. 125. 
• o § 3. »Osoby schopné ku práci. které nemaiíce pří
J!11I1V a dov?leného výdělku. oh rož ují bezpečnost oso
lJYv neb? majetku. mohou poukázány býti úřadem bez
p~cnostl, ~by ve lhůtě jiH? položené prokázaly. že ži
VI se zpusobem clovolenym.« (V případu neposlech
nutí trest: tuhé vězeni od 8 dnllv až do tří měsíců.) 

§ 4, »Každú obec, V jejímž obvodě nalézá nebo 
dopadne se osoba ku práci schopná, která ani nemá 
prostředkLl k své vSrž i vě, ani dovoleného výdělku. 
Jest opráv;l~na jí přikázati přiměřenou jejím schop 
lJostev~ 1 pracI za mzd u nebo za naturální zaopatřen!.« 
tV Pľlpadll neposlechnutí trest: tuhé vězení od 8 dm'l 
až do I měsíce.) 

.. § 5., »Potr~~tání ženštin, které svým tělem provo
ZU JI ~mIlnou ~ I vnost. přenechává se úřadu bezpeč
nostn!1TIlI.« (VIZ odst. 269. prostituce.) 

"Když ale že nštiny takovéto: a) nedbaiíce policej
ního potrestání. pokračují ve své smiln é živ nosti ne 
b? bl. POk:l.d clána jsou policejní nařízení. při tom 'p roti 
lI~m )e;:Ill!JI, ;~ebo ~) svou smilnou živnost provozují. 
ac vV~d l, ~e stlzenJ:', JS~l1 ven,erickou nemocí, neb d) před 
vereJ.nost} vzbUZUJI napadn e pohoršení, nebo c) . svádějí 
1I1Ia~1tst.:-' e ~soby« - jest trest v případech a) a b) 
tuhe vezenI od 8 clni'! až do tří 1llěsícll; v případech 
pod c) až. e) však od jednoho do šesti měsíctl. »Na 
osoby oboJí1~o pohlaví. které (mimo případy v odst. 
!~1. lIv ec1ene - kuplířství) hledají svou výživu ze 
zlv ll ostel1ského smilstva jiných.« jest trest tuhého vě
zení ocl 8 dntl až do 3 měsidlv. - »V případech pod 
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a) a b) u vedených trestní stíhání má místo jen k žá
dosti úT-adu bezpečnosti.« 

§ 6. Kdo postaven jest pod dohled policejní a jedná 
proti obmezením a povinnostem sobě dle § 9. lit. a) až 
cl) hořej5ího odstavce uloženým, Mcle potrestán tuh5rm 
vězením od 8 clnú až do 3 měsíců. 

§ 7. »Ve všech svrchu uvedených případech vyše
třuje a trestá soud.« -

Osoby bez přístřeší anebo práce se štítící a vÍ1bec 
podezřelé osoby bez přístřeší buďtež perlustrovány 
(viz odst. 24.) a po pj'ípadě před úřad bezpečnosti 
postaveny. Tento llIá stav bczPI'ístřešností zjistiti . Na
ložiti s rodinami nebo jeclnotlivýrni osobami bezpří
střešnÝJl1i jest věci chuclinsk5'ch ústa Vll toho okresu, 
ve kterém dotyčná rodina nebo osoba měla svúj po
slední pobyt. S osobami bez útulku, jež nem ěly ve 
městě vllbec žáclného anebo žádného stálého pobytu, 
jakož i s osobami, které )yyly z nE-'11ocnic nebo z vaz
by propuštěny, naloží chudinské oddě l en í magistrátu 
a pošle je do jejich obce dOll10vské. Aby byly osoby, 
jež potřebují zaopatření, do nějakého clobročinného 
ústavu přijaty, jest starostí chudinského oddělení ne
bo dotyčných dobročinných ústaviL Orgánové bez
pečnosti mají jen tehdy zakročiti , když dotyčná oso
ba nemůže se ani sama ani · prostřednictvím jiných 
o přijmutí do dotyčného ústavu ucházeti. 

O domovském právu a o péči o chudé viz odst. 
211 .• o postrku a naturálních stanicích ošetřovacích 
odst. 214. 

10 CESTUJíCí (KOČOVNí) CIKÁNI (min. vý
~ no ze 14. zář í 1888, Č. 14015 z r. 1887), kteří bez 

povolání nebo bez n ějaké prokazatelné živnosti se po
tulují buďtež clo jejich domovské obce postrkem po
sláni: GIl'íve však jako tuláci soudně potrestáni (viz 
odst. ll.). Aby mohly býti silné bandy cikánské před 
soud postaveny nebo aby mohly b5'ti bezpečně vy
povězeny, možno i za v ojenskou assistenci žádati. Ci
káni kteří jsou stiženi nakažlivými nemocemi, buďte 
dodáni do nejbližší nemocnice, ostatní pak, kteří shle
dán i byli jen na oko zd ravé, buďtež i s jejich movito~t
mi desinfekci podrobeni a jejicl! zd ravotn í stav dale 
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pozorován. Rovněž jest třeba míti neustálý dohled na 
zdravotní stav koní cikánských; tito buďtež na trzích 
od ostatního dobytka přísně odděleni. Aby byly útra
ty, jež vzešly jejich postrkem. ošetřováním a náhra
da škod jimi zpiisobených atd. zajištěny, buďtež jim 
zabaveny vozy, zdravé koně a effekty. Kočovní ci
kání zneužívající povolení k provozování živliostí nebo 
licencí hudebních k přestupkťlm .kteréhokoliv druhu 
anebo kteří s sebou vedou osoby, které v ]:lasu nejsou 
jmenovány, buďte úřadu bezpečnosti udáni, po případě 
před tento postaveni. Objevily-li se někde cikánské 
bandy. budiž to ihned nejbližšímu četnickému stano
višti oznámeno a jestliže mezitím se zase vzdálily, má 
o tom vyrozuměno býti zvláštními posly nejbližší sta
noviště v tom směru, v kterém tyto odešly. (Viz také 
odst. 274.) 

OSOBY POTREST ANÉ A ODSOUZENÉ 13 
(min. nařiz. z 5. března 1853 Č. 44 ř. z.). Ohledně 
osob těchto zasílá se lístek trestní úřadu bezpečnosti, 
který na to dohlíží, aby propuštěný trestanec do místa, 
kde mu pobyt byl vykázán, buď sám nebo maršrutoll 
nebo postrkem se dostal. Přestěhuje-Ii se taková osoba 
do jiného místa. má b5rti oznámen její odchod úřadu to
hoto místa zasláním trestního lístku neboli tabeLv. 
Ohledně osob těchto buďte vedeny záznamy. a budiž 
jim věnována pozornost i tenkráte. když nestojí již 
více pod policejní dohlídkou. 

OSOBY Z VAZBY PROPUŠTĚNÉ. Trestanci, 14 
kteří byli jen podmínečllě z trestnice propuštěni, 
aby zbytek trestu na svobodě ztrávili, jsou opatřeni 
v5rkazem (certifikátem) a stojí po dobu trestu pod po
licejní dohlídkou; aby podmínky jim uložené dodrželi, 
buďtež přísně a veřejně střeženi. Tyto podmínky jsou: 
1. viz odst ll.. § 9., policejní dohled. a 2. oni nesmí 
s osobami špatné pověsti požívajicími obcovati, svým 
chováním nějaké pohoršení vzbuditi a napomenutí, jež 
jim orgánové dozorčí dali, zanedbávati. Ti. kdož pod
mínkám nevyhověli, buďtež Madu oznámeni, aby tento 
ohledně jich další opatření učinil. 

OHLEDNĚ OSOB OBŽALOVANÝCH. které byly 
ponechány na svobodě proti jistotě nebo záruce nebo 
'1. jiných clflvoc1ťl, bl1diž na to hleděno, aby každOll změ-
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nu bytu udaly, svůj pobyt jen se zvláštním lYovolením 
měnily a neuprchly. Bylo-li něco podezřelého v ohledu 
tomto pozorováno, budiž to ihned oznámeno. 

15 OSOBY VŠEOBECNĚ NEBEZPEČNÉ. Noto
ricky všeobecně nebezpečné jsou ony osoby, jež 

opět a opět pro nějaký zločin nebo těžš í přečin proti 
bezPečnosti života nebo· majetku byly potrestány. Na 
osoby tyto mllže bý ti ,;'eden dohled místními předsta
venými, po případě i nejbli žšími spolehlivými sousedy. 
JClikož ony· esmí bez povolení úřadu přes noc nebo 
v noci byty své opustiti, mají se orgánové bezpečnosti 
zpusobem nenápadný m nebo při svý ch nočních obchÍlz
kách přesvědčiti, zdali této zápovědi šetří. Přestupky 
hlďtež oznámeny. 

VŠEOBECNĚ ŠKODNýMI jsou ti, kdož jako 
výt ržníci, rváči, opilci, hazardní hráči, lehkovážní dlu
hař i , jsou známi, nebo pro svůj nepoi"ádný život nebo 
jako osoby práce se štítící špatnou pověst maií, dále, 
kclož s osobami, jež známy jsou jako všeobecně ne
bezpečné, spolky udržuií, lichvu nebo pokoutnictví pro
vozují, doposaváde jen jednou pro zločin nebo těžší pře
čin potrestáni byli anebo ve vyšetřování se nalézají. 
Osoby takové zasluhují méně dílvěry a doporučuje se 
tudíž, pakliže se jedná o vypátrání pachatele nebo po
hi"ešovaného majetku, dle povahy zločinu na tu nebo 
onu z těchto osob pozornost obrátiti a tímto způsobem 
žádouCÍ pokyn si opatřiti. Ohledně té"hto osob má 
bý ti vykonáván dohled nenápadně a tak, aby u tom 
neměly žádného zdání. Zvláště budiž na to doll:íženo, 
zdali mají nějakou dovolenou živnost a jakou, zdali tato 
k jejich výživě stačí, a zdali ji trvalé nebo toliko na 
oko provozují. 

16 UPRCHLíCI, jsou ti, kdo ž bez povolení úřadu 
z různých důvodů zem opustili, ku př. proto, aby 

trestu nebo povinnosti branné nebo nějakému zákon
nému nařízení, se kterým jsou nespokojeni, unikli, atd. 
Byli-li zase dopadeni, buďtež zatknuti a úřadu dodáni. 

17 ZBĚHY (DESERTÉRY) nazývají se vojáci a 
četníci, kteří uprchli, aby branné nebo dobrovolně 

nastoupené slu žební povinnosti na vždy unikli . Zběhnutí 
stúvá se podezřelým každý voják. jenž: 1. vzdálen ocl 
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plukU nebo svého sboru buď sám nebo ve společnosti 
postiŽen jsa, nemÍlžese vykázati, že byl propuštěn, nebo 
že má dovolenou nebo nějaké jiné dovolení, nebo 2. 
jenž zastaralými, nepořádnými nebo falešnými listi
nami opatřen jest, nebu 3. ačkoliv má pravé listiny , po
stihnut by l v přestrojení mimo rutu, která mu by la vy 
kúzána, zvlá š tě na hranicích říše anebo vúbec za ji
lIých podeúelých okolností. Byly-li takové osoby do
padeny, mají býti proti potvrzení před úřad bezpečnosti 
po případě před nejbližší staniční velitelstv í vojenské 
postaveny. (O zběhnutí v iz odst. 66.) 

J de-li o cizozemského zběha, který se · do tuzem
ska obrátil, má by t i tento o t0111 vyslechnut .. proč zběh
nutí se dopustil, jeho život, 11la jetkové a rodinné po
Iilěry, zaměstnání, znalosti řečí a výž iva vyšetřeny a 
v~'sledek tohto . vyšetřování úřadu bezpečnosti ozná
men a zběh zároveň předveden. Obzvláště bude třeba 
toho dbáti, zdali dotyčný 111UŽ jest skutečně zběhem a 
nikoliv snad sprostým zločincem, který do ciziny uprchl 
anebo dokonce spioncm, jenž pod touto záminkou snaží 
se způsobem nenápadný m a beze vší překážky vyšetřiti 
vojenské poměry, opcvnění atd. Pro tuto důmněnku 
hude každopádně mluviti ta okolnost, když on bude 
zpúsobem přehnaným líčiti své útrapy nebo nápadně 
chváliti zdejší poměry nebo snižovati svou domovinu. 

OSOBY VYHOSTĚNÉ, t. i. osoby ze všech 18 
korunních zemí vypovězené, jakož i osoby z !ed-
né korunní země nebo z jednoho místa vY,;Jovčzené 
nebo postrkem poslané nesmí bez zvl{\štního povo
lení úladu vrátiti se do území, z něhož byly vypově
zell Y. Byly-li dopadeny, buďtež před úřad postaveny. 
(O vypovězení viz odst. 91. a 214.) 

OSOBY PŮnONEM STjHANÉ. P o těchto bu- 19 
diž piln ě pátráno, osoby neznám é s popisem osoby 
stíhané buďtež porovnány, a poclúel é osoby úřadu 
ozmi.meny. Seznam zatykačů (púhOnL\) anebo půhony 
samy budte dl e pO)-ac!i urovn:lllY, v evidenci drženy a 
poptávky· po osob:lch s tiilan ;V·ch občasně obnoveny. 
Jestli že org<'t n bezpečnosti má za tu, že n ějakou stíha-
110cl osob u poznal, avšak Il ení o lO1l1 úpln ě jist, má sobě 
nllaHití ]li·is!u š1H:· instrukce úř:1du a možný Ílti'k zatím 

3 



34 l(20, Hodnostáři (honorace.) 

překaziti. Osoby, které byly poznány, buďtež úřadu 
předvedeny (viz odst. 7, a 30.). 
00 HODNOSTÁŘI (HONORACE), kteří pro je
~ I jich loyalitu, nebo pro jeiich postavení společen- . 
.. ké nebo statky a majetek. nebo vzhledem na iejich po
divDst nebo jiné vynikající vlastnosti na obyvatelstvo 
veliký vliv mají anebo ve zvláštní úctě a dobré pověsti 
stojí, atd., lze považovati za osoby důvěry hodné. Ne
jsou-li ve zvláštních případech sami podezříváni. mají 
jim orgánové bezpečnosti s důvěrou vstříc jíti, je za 
zprávy o spáchaných deliktech a domněl~'ch pachatelích 
žádati a tyto od nich přijímati. Konečně má orgán bez
pečnosti, pokud to možno, všecky osoby stavovské, jež 
v jeho okršku bydlí, jako : úředniky, duchovní, lékaře, 
poslance, notáře, advokáty, učitele atd. osobně znáti. 

III. ZAKROCENÍ. 

0i VŠEOBECNÁ CAST. Jak se má orgán bez-
~ pečnosti ve službě chovati, bylo již v odstavci 4. 
vylíčeno, přes to však budiž ještě toto podotknuto. Or
gánové bezpečnosti mají při každém úředním výkon u 
na očích míti, s kým mají co dělati a dle toho mají své 
jednání zaříditi. Ne vždy totiž dostávají se jen sprostí a 
obvyklí zločinci do sporu (konfliktu) se zákonem, nýbrž 
také osoby bezúhonné, jež dopustily se nějakého de
liktu jen v rozčilení nebo z popichování, z nevědomosti 
atd. Dle moderních názoru není již více strážník hrubým 
pochopem předešlých století, jenž svou oběť před sle
pou spravedlnost vlekl, nýbrž on jest strážcem zákona, 
který jest sice přísný, avšak spravedlivý. Orgán bez
pečnosti jest tudíž nej en povinen, aby vinníka přivedl 
k potrestání, ný brž on má také zákonem nařízenou po
vinnost, podezřívané osobě nejen důkaz její neviny ne
bo polehčujících okolností usnadniti, nýbrž přímo po 
něm pátrati (viz odst. 41.). Tato blahovolná tendence 
zákona ukládá také orgánům bezpečnosti za povinnost. 
aby všemožně šetřili cit jednotlivce pro čest. Bezohled
né, šablonovité zacházení zasáhne účastníl~a často kru
těji, než jak toho věc sama zasluhuje a uškodí vúžnosti 
jeho více, než malý trest, který se na nepatrn~' ;;m tre.st-
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í1Ý' ukládá. Dle toho kterého tlče' . .. 
budiž zakročeno ro~1ičným zPlls I~ ma bYdl dosaženo, 
st UPlíŮ . Při tom budiŽ pravidlem 9 cm ya .. e. rů.z~~ch 
tenkráte zakročello kdyz' toh ,z~kostreJ! ma bYÍl Jen , o za on vysl Y Y' ď 
ilnebo ~~?žy y žitítll mírnějších prostředkC bVlle za ya 
~o docIlIÍl zado ucího vÝs ledku. Dle tohol ~ed~ o mkoz
ceno v postupu v odst 22 31 d ' u IZ za ro-. .-. uve enem. 

.S~~I,{Ct CINNOST SOUDNÍ (sm írčí so ud) 
(NeJvysSI rozhod. z 10. Června 1850 ' : 22 
policejních úřadú _ § 26.) o pusobnOSÍl 

rech » ~~l~fe~fl~a~~;~: db~Tt~I~_~1~~ ~Š~I~C~t~~~; ~~ ~~o-
em Ul O.V~!lf!.I. svych sporú na police'ní . Y d uct:: 
tyto smll'CI Cll1nost soudni v y kon'ivati J a d ~ray y, ma]l 
vstříc iíti smírčím nálezem soudl;ím . v uv~re. J.tran 
v soudním řádě ustanovene' (§ 5-~1 ,Jedn zy )ma ucmky 

J . sou . r. . 

, T.a~~vé . případyv ob.mezuÍÍ se ponejvice jen na n _ 
patl ne . ~pory pn ru sem držby (odst 191) lY ' d' eh 
z~1 sr~v~ (?odst. 1!~.), při veelení stavby' (~~~tV~2~c) 
o e ne SPOl u elle radu pro fiakry ( d t 225) ' . , 
poměru pracovního (odst 25~) II ~ sě' " • ~hle<!.~ě 
du (odst. 270.), dále na ' :I., 01 e n v s! uzebl1lho ra
s veřej posluh (d t ~ s) pory. rovněz I na rozepře 
341 35' I ) _ bY o s . 212. , a na rozepře z tržb" í o 1st 

.- ne o na spory t I ' J , ••• 

tých míst 'pvrl, veYe' . h I povs a e z obsazení naimu-
r Jl1YC s a vnostech atd N • ľ v o~'gán bezpečnosti v daném případě dost~teg~n~a- I vs~l~ 

zakona, aby strany 1110hl p YT b ' ,e zn3l.Iostl 
so udního na . Y o~c~ I, ane o Jele-u z nzenÍ 
ma'j b'f t. Jevo, ze. v'yrovnal1l po .dobrél11 se nedocílí, 

J Y. I s,.lan~ o~kazany na praVl11 cestu c ivilní. O in
tel vencl PII Ul ažkach na cti viz oelst. II 2. 

c hán~~~I~:N~~Se,t~~tiPf~Č iny a přestupky b~' vaií spá-
• I' t· álJ 

• nerOZUl11l1 ze svévo le z ne 
IZlta ?S I z', ~o n a nebo jeho násleclkCI atel zv láŠte" t 1-
Jvva v IJripaelech kd 'I . y ., J ' a\. : C' . v ' e za \O nenl nar ízena jsou jistá 
g~~plee~~ 1 1~~\d\~;I~~~b~e?I~CČnOn~. ([upra vy. zamez~l1 í ne-

~ě~\~I:O neř?o elz.v'6rO l ék~!~kC{1 vl~ ~ i-:~~nl~ov PI~~lj~e~ ;1~ zč~~~~i 
.. p . l]~a II. l?Ostacl, kclyz org{tn bezpečno ť 
(;~ I ov:~v . ~lt:]ake Jednání proti tal\ov5' I11to naříz:nlí;nZ:~ ~ = 

nt .lake JI l:h 0/l0ll1enllll, stra llu na následky dotyč-

3* 
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ného jednání nebo opomenutí dÍlrazně a přesvědčivě 
upozorní a o nepřístojnosti jeho poučí. 

NAPOMENUTÍM A DŮTKOU má se zkrátka a ráz
ně tenkrát~ zakr.očiti, pak}i !lapo~enutí po dobr~r;\ zÍl
stalo bezvýsledným a zda-h s~, ze syana. zam~slt ~e 
vzdoru svém setrvatI. V takovemto pnpade budlz st l a
na zvláště na to upozorněna, že v případu neuposlech
nutí bude bez okolkll trestní oznámení učiněno . Jedná-li 
se o nějaké opatření, jež ihneu v zájmu veřejném musj 
býti učiněno, na pl'. o odst~' anění něj3';ké l~ř~kážkr,. toz 
budiž patřičné bez prod lem - po prtpade I na utlaty 
strany nařízeno. 03 OZNÁMENÍ buuiž bezvýminečně učiněno a) 
'" o všech zločinech. přečinech a přestupcích - vy
jmouc t. zv. soukromé delikty ,?~žalova,:í; b) o. všec~ 
policejních přestupcich, p~kuq ura? se Jeh? 'yyslovne 
nezřekl ' c) o všech nehodach a udalostech, Jez nezbyt
ně vYÚduií zakročení nebo 'nějak~ho ?patření ,~řa?u: 
d) o všech nakažlivých nemocech hdskych a zVlreclch. 

Povinnost úřadu k oznámení (§§ 84. a 85. tl'. n. 
KaždÝ veřejný úřad má právní povinnost, aby o kaž
dém činu trestném, o l<terém buď z vlastního pozoro
vání nebo jinakým zpÍlsobem vědomosti nab~l, r;~p['(~
dleně učinil oznámení státnímu zastupltelstvl p:lslus
něho soudu anebo v případu 12ebezpečí v p~'?dlem 0.n~
mu okresnímu soudu, v jehoz okrsku se Ul ad nale~~, 
předpokládajíc, že vy šetřování se .n.e~ěJ~. toh~o ~v za: 
dosti účastníka. Dále jsou. obzvh~ste uredr;lcl uradu 
bezpečnostních na úkladě § 287. ht. g. tl'. I'. povlnm, 
učiniti oznámení o tajných společnostech. 

Utrhačná obvinění, jež nějak ý úředník bona f~de 
(v dobré víře) a jak .\o,rmou .. tal~ obs~he2n v n;ezlch 
povinnéhO šetření veřejny ch ;;;~l]ml1 proh n~l~omu zvedL 
neodflvodňují zodpověllnost jeho pro urazku na ct i 
(plcn{u'. rozhod. kas. soudu 25. Ílnora 1901. č. 1174.). 

Soukromé osoby lIIají povinnost učiniti oznámení: 
A sice 1. každá osoba, jedná-li se o velezrádu (§ 61. ,tr. 
z.), o zločiny nebezpečného užívání !ř~~kaVln (~ 9, z~l<. 
z 27. května 1885, č . 134. ř. d, o preClny proh opatre
ním proti moru (§ 9. patentu ° n1 0rLl z 21. kvdml .~805), 
proti podezřelým proclavačřll11 (§ 476. tl'. z.), v pr!p~,cll1 
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\ ~i !Jlá š eJ1í vfllkY, nebo jejjho, vypuknutí l11ákaždý po
vl11nost take zloeln vyzvedacství lšpehounství, §§ 323. 
a , 3~0. VOJ., ,trest. z.) a nedovoleného najímání (verbo
val11 - § 6,2. vOJ. tr. z.i, oznámiti' 

2 .• !ékaři, ranhojiči, lékárníci, 'porodní babičky a 
?hl~dacl mr.tvoJ mají učiniti oznámení o podezření v pří
CI1I~ !res}nych č.l11fI, o nic:.hž u vykonávání svého po
\'olan~ ;c:!clom,os~ l .nabyli (!:i 359. tr. z.l, lékaři mají nad 
to ]este OZna1111tt trestné činy týkající se fa lešného 
nebo špatného p)-ipravování lékÍl (§ 349. tl'. z.): 

3. klenotníci, obchodníci galanterním zbožím dále 
~Iatníc! a stříbrníci mají oznámiti podezřelé nabízeče 
klenotu, z1~tého a stříbrného zboží, dále roztaveného 
zlata a stnbra (§§ 473. a 475. tl'. z.): 

V' .4: opr~vně~í zbrojíři a obchodníci zbraněmi mají 
UCl11ltJ oznamem ohledně zapovězených zbraní na to
~o, kdož nevykázav se povolením k jejich držení 
Jim zbraně k prodeji, k zaslání anebo jakémukoliv iiné~ 
mu účelu přinesl nebo zaslal (§ 372. tl'. z. a § 13.' cís. 
pat. z 24. října 1852, Č. 223. tl'. z.). 

Kdo bona fide " oznámení svém o nějakém činu 
trestném uvede pravdivě nějakou okolnost která něko
ll? p~dezfelý~ č.inÍ z t;>hoto činu, není z' toho zodpo
ved~ym" kdyz se později ukáže, že toto podezření by lo 
talesné \plenár. rozhod. kasač. soudu z 15. května 1884, 
c. 13.7RU.). 

.. Pozn.ám~a: Soukromé delikty obžalovací. jež stí
ltau se ll1~ohv z povmnosti úřední, nýbrž jen na žádost 
p?~ko~eneho neb? poral.lěného, jsou: Krádež a zp'rone
verem mezI man zely, VIZ odst. 124.; zlé nakládání me 
zi manžely, viz odst. 126.; přečiny proti literárnímu a 
uměleckému majetku, odst. 172.; urážka na cti odst 
I! 2.; ,v7fejné pohanění nebo zlé nakládání nebo' v~rtk~ 
prestaleho trestu, odst. 113.; cizoložství, odst. 116.' 
~ml:hán.i nezl~tilých pFíbuZ11ých atd., odst. 117.; poru~ 
serll taJemstvl hstovl11ho, odst. 31.; zastaralé opilství 
odst. 12i. Ohledně těchto tak zv. soukromých delikt~ 
obžalovacích mají býti orgánové bezpečnosti poučeni 
že nemají ani oznámení o těchto sepisovati aniž úřadl; 
bezpečnosti nebo soudu podávati, poněvadŽ na taková 
oznámení ohled l1.emúže se vzíti, a tudíž ona jak 01'
gánÍlIl1 bezpečnosti,. tak úřadu a soudu jen zbytečnou 
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práci způsobují. Orgánové bezpečnosti mají v tako
vých případech strany poučiti, že jest jirrl na vůli po· 
l'echáno přímo II soudu učiniti oznámení nebo podati 
soukromou žalobu a to buď ústně nebo písemně. 

fORMA A OBSAH OZNÁMENÍ (min. na!". z 22. 
února 1898, Č, 1757, sbírka normalií Č. 3665.). Ohledně 
každého právoplatného odsouzení pro nějaký zločin, 
přečin a přestupek jsou zavedeny trestní lístky; tyto 
mají nahraditi j(,dnak posavadní oznamovací tab!l!hy, 
jednak tvořiti trestní rejstříky . 

Aby se soudllm vyplnění trestních lístků usnad
nilo a obzvláštč umožnilo, aby v případech bezpro
středně pcdaných obžalob, kontumačních rozsudkíl a 
tre;,tních nařízení potřebné údaje již v soudních spisech 
obsaženy byly, aniž bylo by třeba si iich dodatečným 
vyšetřováním opatřiti, mají orgánoye bezPečnost! do
tyčná dáta již při sepsání trest. oznámení (species Íacti) 
zjistiti. ~ 

Trestní oznámení má tudíž obsahovati: 1. Křestní 
a rodinné jméno, při vdan5' ch ženštinách také rodinné 
jméno jejich; 2. místo, zem a dell narození; 3. domov
skou obec a zem; 4. poslední pobyt; S. známé tresty; 
6. náboženské vyznání; 7. rodinný stav; 8. povoláni: 
9. školní vzdělání, znalost čtení a psaní; 10. majet
kové poměry; ll. přezdívku; 12. jméno rodičů a při 
vdaných ženštinách i jméno mužovo; 13. jméno zatý
hatele; 14. jméno původce zatknutí; 105. svědky; 16. 
trestný děj, jenž má ve smyslu odst. 33.-40. obsaho
vati: a) trestný čin; tento buď dle jeho podstatných 
okolností, vzhledem na čas, místo a osobu tak vylíčen, 
jak se skutečně udál; b) průvodní prostředky nebo 
důvody podezřívací a vývodní; výpovědi svědků buďte 
při tom dle jich podstatných bodů s udáním jména, 
charakteru a bytu svědkův podány; c) údaje obviněné
ho samého, jmenovitě, zdali k činu se přiznává neb tento 
zapírá, a v poslednějším případě, jak snaží se obvinění 
proti němu namířené vyvrátiti. Při tulácích budiž mi
mo to udáno, zdali a které druhy peněz byly u nich 
nalezeny. 

DatJl, která jsou pod číslem 1.- 5. a 13.-16. uve
dena, jsou nutná, ostatní toliko žádoucí a buďte uve-
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dena jen tehdy, když dají se beze všeho dlouhého vy
setřování zjistiti. 

Jestliže orgánové bezpečnosti v mezi své vlastní 
plIsobnosti nějaké opatření učinili, mají to v oznámení 
svém vytknouti a jednání své odůvodniti. (O odvo
lání na služební přísahu viz odst. 5.) 

Poznámka. V případu nebezpečí v prodlení mohou 
zřízenci bezpečnosti, chtějí-li oznámení učiniti ústně 
také soukromých telegrafii a telefonů použiti. ' 

ZADRŽENÍ přihází se při osobách podezře- 04 
lých (jako isou: cizinci, cikáni, žebráci, osobY vše- "
obecně nebezpečné atd.), které maií býti za tím úče
lem zadrženy, aby se ohledně své osobnosti patřičně 
vykázaly. Za pfllkazy slouží: pasy, legitimace křestní 
a domovní listy, licence k podomnímu obch;du atd. 
anebo také ta okolnost. že osoby hodnověrné potvrdl 
správnost údaiiI osoby zadržené. 

Perlustrováním rozumí se, pokud možno úplné zji
štění totožnosti osoby, o niž jde. Důkaz tento vztahuje 
se na jméno, výdělek, zaměstnání, stav, bydliště a pří
slušnost této osoby. Pakliže osoba zadržená není s to 
ohledně těchto dát činiti hodnověrná udání, anebo 
zdrál!á-li se tak učiniti anebo jinak vzbuzuie podezření, 
má úřad bezpečnosti identitu její nepochybně zjistiti. 
Dotýčná osoba budiž v takovém případě před úřad po
stavena. 

Legitimace, členské lístky. spolkové odznaky atd. 
nebuďtež osobám, které se iimi vykázaly, odejmuty, 
nýbrž po zaznamenání jména a čísla takovéto legiti
mace jim vráceny, vyjmouc ten případ, že bylo zjiště
no anebo je pravděpodobno, že byly falšovány. 

PŘEDVEDENí K ÚŘADU děje se ve »jménu záko
na", 1. k zvláštnímu rozkazu úřednímu, 2. z vlastního 
podnětu, nemůže-li se předvedná osoba způsobem na
hoře uveden~'m vykázati, anebo lze-li předvídati, že si 
osvojila falešné jméno, nebo falešný charakter. Před
vedenému budiž dovoleno, aby použil na své útraty 
dráhy, parolodi nebo vozu, nikoliv ale koně. 

DONUCENÉ ODVEDENí. Tak zvané policejní 
uchopení (Polizeigriff). Casto bude se pouze jednati 
o to, výtržníka nebo opilce pokud možno nejrychleji 
a beze všeho hluku násilím z nějaké mlstnosti vyv~sti. 
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aby povstalá hádka nebo veřejn~r povy k nenabY,I~ě~
šího rozměru . Poněvadž ZlJravidla odvedením v ytrzllI
ka hádka sama sebou přestane. nebude třeba v mno
hých případech dalšího zakročení. V zpí rá-li se však 
dotyčná osoba. povstane často mezi ní a orgánem bez: 
pečnosti pračka. při níž nezřídka obe~en~tyo p,o~ta~~ 
se proti policii. Nehledě ani na to. ze ucastlllcI P}'l 
tom si šaty roztrhají a četná pOi"anění odnesou a ze 
jim z toho je ště možné soudni následky trestní vze
jdou trpí v takových případech citelně vážnost Of
gánti bezpečnosti. zvláště když při rvačce šlJat,ně ~o
chodí a o pomoc poslati musí. Aby se tomu predeslo 
a vzdor tomu odpor zbujníka jednoduše a jistě se .zl~
mil. doporučuje se t. zv. policejní uchopení ~pohzel
grifl) . Zbujník se totiž uchopí levou ru~ou ~a hmee ze 
zadu a silnější pravicí za kalhoty pod sleml u zadJ1lce. 
(Leváci činí tak naopak.) Mezitím co se napřaženou 
levicí zbujníkov i hořejší č'ást těla poněkud ku lJředu 
zahne. má strážník dolejší část jeho těla pravicí k so: 
bě přitáhnouti a při tom jej poněkud lJozdvihnoutl. 
tak aby se nemohl opříti nebo pevně zakročiti: -
nýbrž aby musel jíti po špičkách. Takto se ku predu 
lJostrkuje: tímto zpúsobem je každý ~dpor ta.křka ne~ 
možným. jelikož osoba takt9 uchope!1a ~emt1}~ , ~e"an~ 
obrátiti ani následkem ku predu schylene horelsl castl 
těla vzelJříti. 

Je-Ii ale zbujník silný . podaří se mu snad přece na 
několik minut se vzepříti a nebude možno ho s místa 
dostati. V takovémto případě lze ho třeba . tím zpúso
bem obelstíti že orgán bezpeč.nosti na oko Jeho odporu 
povolí. a ry~hle poněkud ustoupí. ani~ by vša~. ~buj
níka z rukou pustil. potom ho k sobe zase pntahne. 
čímž tento ztratí oporu a nazpět se potáceti musí. 
V tomto okamžiku má ho strážník zase silněji ucho
piti. ku předu strčiti a to t olikrát opakovati. ~o1ikrát 
toho bude zapotřebí. Tímto zpúsobem múže I osoba 
tělesně slabší osobu silnější sem a tam vléknouti. 
Oproti dvěma mužúm jest veškeren úspěšný odpor 
takřka naprosto vyloučen. 

Použití policejního pochopu má ještě ten nikterak 
podceňující morální účinek. že r~pitepti. by,::še ú~~~ně 
rychle ven vyvedeni. nemohou zadne zbrane POUZltI a 
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v prvním okamžiku jsou tak zahanbeni a zaraženi že 
v~eho odp9;u . s,e vzdaií , a ti. k~ož byli jen podn;pilí. 
nahle vystnzltvl. Takovymto zpusobem lze i renitenty 
před úřad předvésti. 

ZATKNUTÍ. Zákon o ochraně osobní svobody 05 ' 
ze dne 27. října 1862, Č . 87. ř. z. (dodatek k stát. '" 
zák\. z. ze dne 21. prosince 1867, Č. 142. ř. z.). 

§ 1. "Nikdo nesmí svého příslušného soudce zbaven 
býti." 

§ 2. »Zatknutí nějaké osoby smí se udáti jen na zá-
kladě soudního rozkazu náležitě odúvodněného. Tento 
rozkaz musí ihned zatknutému při zatknutí anebo aspoň 
během 24 hodin doručen MtL« 

§ 3. "Pro veřejné. trestným činem způsobené po
horšení nesmí ani prozatímná ani vyšetřovací v'azba 
uložena býtL« 

§ 4. )}Orgánové moci veřejné. kteří isou k za
držení nějaké osoby oP'rávněni, mají sice právo v pří
padech zákonem určených někoho zatknout (viz odst. 
25.). oni však museií osobu zatknutou v 48 hodinách 
buď propustiti. anebo příslušnému úřadu, t. i. tomu 
úřadu, jemuž po zákonu další řízení přísluší. vydati.« 

§ 5. "Nikdo nesmí k tomu nucen býti aby se 
v ur~itém místě nebo okrsku zdržoval. vyj~a případ 
ten, ze by byl k tomu právně zavázán (internován 
nebo konsignován). Rovněž nesmí nikdo býti z jistého 
místa nebo okrsku - vyjma případy zákonem vytčené 
- vykázán.« 

§ 6. "Každé u vykonávání veřejného úřadu nebo 
veřejné služby proti těmto ustanovením předsevzaté 
obmezení osobní svobody. budiž v případu zlého ú
myslu za zločin zneužití úřední moci (§ 101. tf. z. -
viz odst. 97.) pokládáno. jinak ale jako přestupek vě
zením až do 3 měsícú - při opětovném odsouzení 
tuhý m vězením. trestáno.« 

§ 9. Cinil-li by obviněný. jenž byl proti iistotě nebI) 
rukojemství na svobodu propuštěn. přípravy k útěku. 
nebo nastoupily-li nové okolnosti. jež jeho zatknutí vv
žaduií. má jeho zatknutí bez ohledu na danou jistotu 
pfedsevzato býti: byl-li v těchto případech zase zatčen 
stává se jistota nebo záruka volnou.« • 
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§ 10. "Ponechání na svobodě nebo propuštění na 
svobodu proti iistotě nebo rukojemství múže jen VYŠ
šim dvorem soudním povoleno býti.« 

(Byl-li suspendován článek 8. stát. zák. z 21. pro
since 67 Č. 142 ř. z. [viz odst. 8.], mohou osoby veřejný 
pořádek ohrožující, úřady bezpečnosti z obvodu -
v němž suspense byla nařízena, nebo z některého mí
sta tohoto obvodu - vyhostěny býti, nejsou-li v tomto 
místě příslušnými; dále může osobám, jež v ně
kterém místě tohoto obvodu jsou příslušnými, úřadem 
bezpečnosti býti nařízeno, aby bez povolení úřadu místo 
toto neopustily.) -

Protizákonné zatknutí, jež úředník, nevykonávaje 
SVLlj úřad nebo svou službu, nařídil, není zneužitím 
moci úřední, nýbrž obmezením osobní svobody. 

Zatknutí múže předsevzato býti (§ 175.-177. tř. ř.) 
buď k příkazu služebního ,úřadu, jeho představeného, 
státního zástupitelství nebo vyšetřujícího soudce, po
kud se týče jejich oprávnených zástupců, nebo, když 
opatření písemného rozkazu zatýkacího pro nebezpečí 
v prodlení by bylo nemožným z vlastního podndL: v pří
padech, když ten, kdo jest z nějakého zločinu nebo pře
činu podezřelý : 

1. postižen byl na skutku samém, anebo když hned 
po skutku úřední honění nebo veřejné pokřikování uka
zovalo naň jako na člověka zločinu nebo přečinu pode
zřelého, anebo když postižen · byl se zbraní nebo ji
nými věcmi, kteréž z toho zločinu nebo přečinu po
cházejí, anebo jinak k tomu ukazují, že v něm měl 
účastenství: 

2. když se stroW k útěku, nebo když jest útěku po
dezřelý pro veliký trest, který mu dle domnění na
stává, anebo pro jeho toulavé živobytí, nebo že jest 
člověk v krajině neznámý, nevysvědčený a bez do
mova, anebo z jiných vážných příčin: 

3. když hleděl na svědky, znalce neb spoluvinníky 
účinkovati, aby překazil vyhledání pravdy, nebo když 
hleděl vyšetřování stížiti, zmařiv známky zločinu nebo 
přečinu, aneb když se jest s důvodem obávati, že by 
tak učinil: 

4. když se jest pro zvláštní okolnosti obávati, že by 
obvíněný buď skntek dokonaný znovu vykonal, nebo 
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sk~Jt~k nedokonauý anebo ten, jímž vyhrožoval, skll
tecne .vyvedl. 

}. »Když ně~do byl orgánem bezpečnosti poznán ja-
kozto osoba puhonem nebo zaty' kacvem t'h ' b . k b'h I . k s I ana ne o 
Ja o, z~. nekJo)a o osoba, která bez Povo lení úřadu 
nema prava navratu'« 

6. k žádosti nějaké ;oukromé osoby J)akl' t t . 
orgánu bezpeč t· , ,I a o JSOUC ' . nos I znama a spolehliva nutnost 01 ~. 
teho zatknutí dostatečně odíhodní a o'rgán bezpe'31mzt 
dle shora uvedených odstavců 1 - 5 b t h cknos I tk ť '" . . ez o o za-nu I opravnen Jest. - V takovém případě b d'" , 
no udavatele, jeho byt postaveni' atd PO u IZ J,me-
1 tl" d tl' 'v ., znamenano es lze u ava e toliko vseobecně někoho b 'V' ; 
ZVr'lzence be' • t· k ov o vmuJe, ma 

zpecnos I uradu doprovázeti a před úřa-
dem zat~.nut.1 ospra.v~ll11tJ: nemůže-Ii anebo . nechtěl-li 
by tak lIS~l11tl, ma ~ytl osoba zatknutá propuštěna a pří
pa~ t~n uradu, o.~namen. Má-Ii osoba zatkn utá při sobě 
zbl ane, b,uďtez ]I tyto Odejmuty. 

.Byly~h o~~~y vOi,ens,ké zatknuty, mají býtí nejbližší 
vOJenske strazl s kratkym vylíčením případ d d' 
ny a úřad služební o tom zpraven. u o evz a-

o Osoby ,ve službách státních, zemských obecn'ch 
pru.~~slovyc~ podniků, továr~n, dopravních 'ústavů !td: 
S!O!I~!, hb~ďtez, p~kud, to mozno, teprvé po vyrozumě-
1lI JeHC .ezpr~s~~edl11ch představených do vazby vza
~Y. Bylo-II by Jejlch odvedení z místa služebního spo
leno ~v ne.?ezpe~!m, pro jiné osoby (ku př. zatknutí vý
hybkare ~el~zl11cn!ho), má býti se zatknutím jejich tak 
910uho se~kano, az byl vhodný zástupce opatřen (§ 158 
c. 176 tr. r.). . 

Je-I! osoba zat~nutá nemocnou, nebo k dopravě ne
zpusobIlou, anebo Jsou-Ii tu iiné překážky m' b' t· zatím sťe v ~ , , a y I pro-

v r zena az organ bezpečnosti patřičná instrukce 
d?sla: Za!knut~mu budiž dovoleno použíti dopravních 
]JI ostredku na Jeho útraty (viz odst. 24. - předvedení). 
~ 9sob~ s~ ;.:zpíraiící a násilné lze toliko PO přemo
zem }.uhe~o JeJich odporu zatknouti. 1 elikož v takovém
to P! lPa~e od~or !Iemůže býti s jemností a šetrností 
udolan" JSou vPf! ne!? rány, modřiny a lehká poranění 
osob sucastn~~ych c.asto vnevYhnutelna. Osoba zatknuŤél 
bud~ zcela pr!rozene. veskerou vínu lIa orgán bezpeč
nosb svalovati a na Jeho surové nakládání si stěžovati. 
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Ano často se přihodí, že zatknutý později bude, si stěžo
\ati že byl mezi eskortou buď z pomsty ane,)o pro!o. 
aby 'se mu vynuti}~ doznání, oh~ožo::~n n~bo že_se ~ 11\111 
zle nakládalo. Muze-1I v takovem PrIpade. na nela~e ~o
ranění poukázati. tož nabývá jeho tvrze\1l do ]\~te mlry 
pravděpodobnosti. Zatčený také najde mezI SVY~ll sou
aruhv dosti svědků, kteří výpovědi jeho potvrdl a s o
chotou proti orgánúm bezpečnosti ~vědčjti bu~ou. Ta
kováto obvinění mohou míti za pre~met. ZIOCI~l zn~: 
užití moci ú řední. Orgánové bezpecnostl mall tudlz 
všemožným zpúsobem hleděti, obžalobě se vyhn?utl. 
Každopádně se však doporyčuje _~ro případ, že zatcenv 
má nějaké poranění, byt I starslho data, abY toto so 
nejdříve, pokud mo~no ještě z~._ ~skorty bezvadny
mi a odbornými svedky bylo ZJIsteno. Bylo-II toho 
opomenuto, bude vždy možno zatčenému .teprve p~ 
uplynutí několika dní jako ~alobce :'ySt?UP.ltl, na _star~1 
poranění poukázati a o , 111ch tvrdIti, ze le ~trz}l PII 
zatknutí. Po uplynutí delší doby ne~ude a111 le~ar s !o 
přesně zjistiti, kdy pora12ěn~ se udala; ~rotldukaz, ~~~ 
se přihodila již před zatcemm, bude mozno len s tlZI 
vésti. 

Spoutání okovy, řetězy. provazY a~d. ~udiž použi~o 
a) při nebezpečných a násilných ~~os!nclch; _ b) .P!I 
vzpírání se zatknutí; c) při nebezpecI CI podezrem ute-
ku; d) při eskortě v noci. 

Zatčené děti nemají býti společně zavřeny s oso-
bami dorostlými. -

6 STŘElENÍ A ESKORTA. Prohledání těla oso
'2 by ' zatčené budiž předsevz.at.o dle ?~st. 31.; za
tčený budiž upozorněn, ze pokusl~1I ~e o utek n_ebo_?u~ 
de-li klásti odpor, že bude proti nemu ~brane UZltO, 
on má býti před všemi urážkami slov~yml I skutko
vými osob jiných ' chráněn; za to nesml mu dovoleno 
bvti aby se s někým dorozumíval slovy ne~o zname
nimi', aniž mu smějí býti podstrčeny pemze, SPISY, 
zbraně atd. 

Orgán bezpečnosti nemá se dávati s ním do ~ádnéh? 
rozhovoru a jakéhokoli jednání. a_ má to, .co _~ezl eskol_
tou zpozoroval nebo co mu k vedomostl pnslo (na pr. 
přiznání), úřadu oznámiti. 
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DOPROV ÁZENÍ OSOB NEBO VcCÍ může míti mí
sta 1. k příkazu služebného úřadu nebo 2. k žádosti 
st ranY, je-Ii nebezP'ečí v prodlení a úřad nemohl dříve 
o tom bý ti vyrozuměn. Orgán doprovázející jest za bez
pečnost a zachování statku jím doprovázeného zodpo
vědným. .J sou-Ii cizinci v nejistých končinách doprová
zeni, má býti o jejich bezpečnost a ochranu dbáno; při 
doprovázení poštovních posIlI, poštovních dostavníkú 
nebo zásilek peněžních jest o to pečovati, aby nebyli 
přepadeni a oloupeni, nebo aby posel nedal se na útěk, 
nebo nic neztratil nebo neodstranil? Že věc na místě 
svého určení byla správně odvedena, budiž orgánu bez
pečnosti v služební knize potvrzeno. (O doprovázení 
transportu prachu a dynamitu viz odst. 216. a 218.) 

POHOTOVOST (Bereitschaft). V jistých případech 
(při volbách, shromážděních, lidových slavnostech, 
~távkách, demonstracích atd .) bývá nutno, aby úřad 
bezpečnosti měl po ruce větší počet strážníkú. V pří 
padech takových budiž v nejbližším okolí ohroženého 
místa dostatečná pohotovost zajištěna. Zdali tato má 
b~l ti za účelem zastrašení veřejně postavena nebo 
v úkrytu umístěna, aby nevyvolala rozjitření lidu, bude 
záviseti od povahy jednoho každého případu. Každo
pádné musí však býti tak umístěna, aby se vždy mohla 
se sv5'mi představenými pomocí již dříve umluvených 
znamení dohodnouti. 

Pohotovost má býti přiměfeně vyzbrojena a k oka
mžitému odchodu a zakročení připravena. NestaČÍ-ii po
hotovost. budi ž v čas žádáno za assistenci četnictva 
nebo vojska. 

POLICEJNÍ PROHLÍDKA (Razia. Streifung). V zá
jmu veřejné bezpečnosti b~/vá nutno. aby čas od času 
byly v jistý ch okršcích nebo ve více okršcích najednou 
pl'edsevzaty zcela neočekávaně policejní prohlídky. Při 
t011l mají bS/ti prohledány veřejné výčepní místnosti, 
hospody, herberk y, opuštěné budovy, zříceniny . cihel
ny, odlehlá a podezřelá místa, zkrátka všecka místa, 
jež tulákúm, vagabundúm, osobám bez přÍstřeš nS1l11, vy
hostěným, prchl~'m zločincLIm a chátře světla se ští
tíCÍ sloužiti mohou za útulek. Dopadené podezřelé oso
by, jež nemohou se vykúzati, mají za účelem zjištt:nÍ 
jeiich idelltity úřadu bý ti pT·edvcdeny . 
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PI;ijdou-li zřízenci bezp. na takových místech na 
předměty. jež dle jejich povahy nebo vzhledem na oso
bu p!"ítomného držitele domněle z nějakého trestného 
činu pocházejí. buďtež prozatím vzaty do policejního 
~Ischování tak dlouho. až jejich původ se objasní. 
~ Při těchto prohlídkách mají zřízenci bezp. také na to 
dbáti. zdali stavby a místa předpisům policie stavební 
(odst. 220.-235.). požární (odst. 190. a 381.) a zdravotní 
(odSt. 294.-302.) vyhovují. Shledané vady buďtež. po
kud možno odstraněny nebo za účelem jejich odstra
nění úřadu oznámeny. 27 ASSISTENCE. K tomu. aby četnictvo při-

spělo ku pomoci. bude zpravidla zapotřebí 
písemního rozkazu služebného úřadu; při úředních 
výkonech soudú smí však jejich předseda. pakliže 
jest se co báti odporu proti soudu. přímo žádati čet
nictvo nebo policii za assistenci. a je-Ii nebezpečí v pro
dlení~ dokonce i ústně . . Při provádění správních naří
zení ku př.: při vymáhání daní. při exekuci. při nuce
ném vystěhování (deložirování) atd .. nemají strážníci 
spolupúsobiti. nýbrž úřední orgány u vykonávání služ
by jejich jen podporovati a kdyby byl kladen nebez
pečný odpor nebo činěno bylo násilí. zakročiti . 

K službám. jako jsou. vypáčení zavřených dveří. 
nebo aby od domu k domu byli lidé přiváděni atd .. 
nemá býti četníků použito. Bylo-li vzdo r tomu. že ve
litel hlídky (Patrouillenfiihrer) čin il proti tomu námit
ky. o to žádáno. má velitel právo žádati. aby mu byl 
na to vystaven písemní rozkaz. Při nehodách. živel 
ních událostech jako jsou: požár. povodeň. atd .. má 
četnictvo a policie rovněž ku pomóci' p.řispěti a · dle 
možnosti i účinně zasáhnouti. Když byli orgánové bez
pečnosti dotyčným funkcionářem propuštěni. má jim to 
b5' tí v služební knize poznamenáno. 

VOJENSKÁ ASSISTENCE (služeb. řád pro c. a k. 
vojsko z r. 1886. § 70. odst. 506.-·509.) . "AssistenCÍ na
zývají se ony zástupy. jež vyprav ují se na pomoc veřej
n5'm úřadúm, by těmto při výkonech úředních dodaly 
nutnoll hmotnou (materielní) sílu ku přemožellí násil
ného odporu.« 

"Všecky veřejné úřady a je-Ii nebezpečí v prodlení. 
také jejich /)rgány. lIlail právu žádali II o·l brojené moci 
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za ~s,sistenc! , za účelem zachování nebo obnovení ·zá
kon!teho porad~u a .bezpe~nosti. To se má státi. pokud 
mozno .. Plsemne •• ~.~~ak v~dy s udáním účelu žádosti.« 

,,:cav? PC!~PUIC!tl asslstence v služebním obvodu 
s~~lIIce pflsluSI velIteli .staničnímu. Zádaií-li v nutných 
~rI]~a?ech za poskrtnutI .pom?ci političtí úředníci a po
h~ell1l ne~? )Jezpecn?stl1l organové. náležitě je odůvod
n~vse. ma]!. I ,;,ehtele zástupů. kasáren. dozorčí dústoj
l1lC~ y kas~rnach .31. po~ádkách a generál (štábní clú
stOJl1}Id . s!uzbu. ma]!Cl pravo pod svou vlastní zodpověd
nOS!1 datl od!ah~o~tt assistence s pohotovostí v garn i
sone se nachaZe]!Cl. 

POS~yt~utí l!~ých vojenských assistencí. ať jsou 
z kterekolIv pncmy !lUtny. nařizuje sborový velitel 
(Korpskommandant. VIZ vynos min. vnitra z 5 ledn 
1891 č.5549 z r. 1890.) . a 

. Základ~ím pc!'vidlem při použití assistencí jest že 
z~stup .... ema se n!~dy ;;účastniti účinně na bezprosáed
m.ch • vyk~nech, uredmch orgánú. jimž jest přidělen 
nybrz. ze. Je m~ toliko chrániti a jejich opatřením po: 
trebny duraz dati. 
77. O assistenci a použití zbran ě při shluknutí viz odst. 

yZÁJ~M.NÁ .PO~OC. Aby mohlo četnictvo úkoly 
s,:e pro,:e~tI: ma. pravo ~~d.at i za podporu všecky or
g~ny vel eJl1.e . sluz~y. zvlaste tedy civilní úřady. stráž
ne .sbory .a JeJIchv.cl.eny, obecní představené a vojenská 
vehteI~tv!. Ro.vI?ez. JSO~ l?ovinny stráže, v odst. 32. jme
novane. Jakoz I f1l1ancl11 a vojenské stráže navzájem 
sebe podporovati. 

. PŘEKROČE~Í H~ANIC (služ. řád pro čet- 08 
1ll.ctvO I. .§ 22.) Jest cetl11ctvu ať ve službě nebo ~ . ' 
mimo sluzbu - nemá-li k tomu zvláštního rozkazu 
nebo povole~~ pod yřísným trestem zakázáno - Vy
Jm oyc ~en prIPad. ze v ohledu tomto jsou uzavřeny 
zvl~š tl1l s:n!OUVY se sousedními státy. Tyto smlouvy 
ma]l poneJVlce tato společná ustanovení· 
.. 1. pr-ekročení hranic dovoleno jest ien v nutných 

pn]J2~dech. k.d~ž jest nebezpečí v prodlení. za účelem 
PI ona~ledoval1l prch!ých zločinců nebo osob veřejné 
bezpecnostl nebezpecných nebo za účelem vzájemného 
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poptávání nebo pátrání po takových osobách. Příčina, 
pro kterou hranice byly překročeny, budiž nejbližší cizí 
stráži sdělena a tato za přispění dožádána. 2. Nárok na 
doprovázení se strany cizozemské stráže jest jen tehdá 
ospravedlněn a výminečně dovolen, když četník za to 
výslovně požádá anebo je-Ii to za účelem bczPtčn (~ho 
poznání osoby stíhané nutno. 3. Cetník - nemá nikdy 
práva na cizí půdě domácí prohlidku předsevzíti, nýbr ž 
má se k tomu konci, sděliv sběh věcí, obrátiti na nej
bližší cizozetnSký úřad, nebo cizozemské četnické sta
noviště, jedná-li se o individuum, jež a) bylo při trest
ném činu dopadeno, b) na základě veřejného půhonu 
nebo veřejné pověsti zdá se býti podezřelým činu 
trestného, c) nebo jež jest v držení věci, které pouka
zují na účastenství na nějakém činu trestném. - Dokud 
se příslušná cizí stráž nedostavila, má se patrola obme
ziti jen na zevnější hlídání domll. 4. Zatknutí pachatelé 
nesmějí nikdy býti přivedeni do vlastního území, nýbrž 
musí býti vydáni nejbližšímu cizozemskému četnickému 
stanovišti nebo úřadu a tomuto úřadu jakož i soudu, 
k vyšetřování příslušnému, má býti ústně nebo písemně 
oznámena příčina zatknutí. - 5. Cetník má si dáti po
tvrditi nejbliŽŠí stráží nebo úřadem cizího obvodu výsle
dek jím předsevzatého úředního jednání. 6. Pohraniční 
stráže mají povinnost vzájemně se podporovati: a) když 
k tomu konci byl vydán ústní nebo písemní rozkaz, nebo 
učiněno bylo vyzvání při bezpečnostních prohlídkách 
podél hranic, dále v případu nebezpečí ohně nebo po
vodně a při všech služebních výkonech, k nimž četník 
svou služební instrukcí jest zavázán; b) z vlastního pod
nětu _ v případu nutné potřeby - pokud vlastní služba 
to dovoluje. 7. Tyto předpisy platí nejen pro tuzemské 
četníky na cizozemském území, nýbrž také pro cizo
zemské četníky ve zdejším obvodu. O každém překro
čení hranic budiž podána zvláštní zpráva vlastnímu 
úřadu . 

ORGÁN BEZPEČNOSTI MÁ PRÁVO po- 29 
utíTI ZBRANc proti tomu, 1. kdo jej násilně po- . "-
raní nebo svým útokem nebezpečně ohrožuje (ted y v pří
pa(hl nutné obrany, viz odst. 48.); 2. kdo vzdor ' napo
menutí, jemll odpor klade za tím účelem, aby služební 
vý l(on zm:.1ř"il: 3. kdoisko n elJezpeČ II \' 7.loCinec hy v -]0-
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paden neby .0r~á~ůl!1 bezpečnosti v opatrování předán 
1 !Jez l~O~zltl na~ll~eho gdporu na útěk se dal, nedbaj~ 
vystrazneh? v.ola11l - predpokládaiíc, že k jeho zadrže-
1lI nebylo Unych. P!'o~ttedkú n~ ~nadě; 4. za účelem 
oc~r~l1y' oS,obY . !r~tl, Jez zbraneml nebo jinými nebez
p.eCl1yml na~troJ~ Jest napadena. (§ 12. zák. z 25. pro
Sll1ce 1894 c. 1 r. z. pro r. 1895.) 
.. .Zbraně Iz~ tedy. jen tenkráte použíti, když život 
Jll1Y~I:, oso~ tlf!1 ne~lI ohrožen, a má od použití zbraně 
upusteno byt!, Jakmile se osoba, proti níž zbraně použito 
bylo, ~t~la k ?odporu ne~o k útěku neschopnou. Osobě 
poranene budlZ dle moznosti pomoc poskytnuta (viz 
odst. 303.-330, o nutné obraně viz odst. 48,). 

PqHON A LISTY ZATÝKACí (§ 415.-418. 30 
trest. L). 

§ 415.: ,,.Jest-Ii se nadíti, že by někdo podezřelý jenž 
uprchl, mol~1 I:,o~.ě~ím býti dostižen, tehdy jsou p~vinni 
so~dce. vy~~truJlc! a v p~íl?adech pilných soudové 
oloesm av,ura~ove b~::p., ~atl. h.o stíhati skrze osoby 
I~ tomu .~ r!ze.ne, .~terez m~]1 byt! opatřeny otevřenými 
It~ty .věnclml. Pn tom neJsou obmezeni na svůj okres 
l1ybr~.!llOhou uP'rchlíky. stíhati až na hranice zemí ra~ 
~ou Ilsskou zastoupenych. Soudové a úřadové bezp 
JSou. v~bec P?vin~i přispěti honícím svou pomocí (o pře~ 
krocelll hramc VIZ odst. 28,)« 

§ 416.: }.Listy, zatý~ací mohou se na uprchlíky a na 
osoby nePľ!tom.ne, o ~IC~Ž se '2~ví, kde se zdržují, jen 
tehd~ ~ vyda'":,atl, k~~z l;;o~ neJakého zločinu vysoce 
po~ezl elI. V~I?ec pn;;lusl )}sty zatýkací vydávati ko
\1101 e pora~l1l:. ':. p}lny~h pnpadech mÍlže je vydati také 
sou~ce v vyset!"UJI~I. Lltst zatýkací má se. též vydati, 
kdy'z n~kd.?, Je~z byl pro nějaký zločin zatčen, z vě
zelll vysetrovaclho nebo z ·trestnice upTchne.« 
.. Na to~~, kdož jest obviněn jenom z nějakého pře
ClpU, nemuze se listu zatýkacího vydávati; záleží-li 
,:,~ak o na tom f!1noho" a!JY byl polapen, tehdy se mÍlže 
L1ra~um posl~tl popsalll jeho osoby a mohou se úřa
dove ~yZ:;atl, kdyby byl postižen, aby to oznámili 
soudu, ]enz byl vydal popsání jeho osoby.« 
.. §. 417: "V l.is!ě ,za.tS1kacím má se pojmenovati zlo
Clil , .Ieh07, obvllleny Jest podezřelým, má se v něm 
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osoba jeho co možná nejzevrubněji popsati a mají 
se soudové a úřadové bezp. požádati. aby jej proza
tím zatkli a dodali. Listy zatýkací mají se dle naří
zení o tom vydaných rozšířiti a zvláště co možná nej
rychleji všem okolním soudúm okresním. úřadúm bez
pecnosti a zřízencům dohlédacím rozeslati. Dle potřeby 
mají se listy zatýkací i dále rozeslati a podle okolnosti 
veřejnými novinami vy hlásiti. 

Jak v př~čině listů zatýkacích. tak se zachovati 
jest i v příčině popisování a vyhlašování věcí ukra
dených nebo loupeží odřlatých. též věcí. pocházejících 
z podvodu nebo z falšování veřejných papírů úvěrních 
nebo mincí. Týče-Ii se takové popsání věcí. kteréž 
jsou větší ceny nebo jsou takové povahy. že jest na
děje. že ohlášením jich sám pachatel bude objeven. 
nebo že se tím nějakému dalšímu zlu překazí. nebo 
tomu. kdo vzal škodu. náhrada zaopatří. tehdy se mú
že ohlášení ihned učiniti. .Mají-li se však popsati ve
řejné papíry úvěrní nebo mince. má se prve učiniti sbo
rovému sodu druhé instance oznámení a očekávati, co 
nařídí. Každý jest povinen, cokoliv se o věcech popsa
ných dozví. hned vrchnosti to oznámiti.« 

§ 418. ».l akmi1e přestanou příčiny. pro které byl 
vydán list zatýkací nebo popis věcí. má se ihned to 
i ono odvolati.«( O vypátrání osob listy zatýkacími 
pronásledovaný ch viz odst. 19.) 
31 PROHLEDÁNt OSOB (§ 139. trest. ř.) má 

místa: 1. na osobách ve vazbě jsoucích; 2. když 
jest podezření, že někdo má při sobě věci ze zločinu 
nebo přečinu pocházeiící; 3. ohledně osob. jež mezi 
domovní prohlídkou se vzdálí, pakliže jest podezře
ní. že chtějí iisté věci odstraniti. 

Nalezené věci, zv láště zbraně, nástroje a před
měty ze zločinu nějakého pocházející buďtež odřlaty 
a ohledně peněz a cenných papírú jejích majiteli po
tvrzenka vydána. Všecky předměty buďtež úřadu vy
dány. 2enské mají býti prohledávány zase jen spolehli-
vými ženskými. 

Při pouhých policejních přestupcích nesmí prohlíd-
ka osobní za žádných okolností předsevzata býti. Uká
zala-li by se však její nutnost. budiž dotčená osoba za 
účelem dalšlho rozkazu ílřadl1 předvedena; na cestě 
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~udiž na to )J0zor ~~11; aby ona ni c nezahod ila. nezni
cJla nebo nekol1}u lll1emU nepodstrčila . 

VSTOUPENI DO SOUKROMÝCH BYTŮ jest do
v9Ien?: 1. .na rozkaz úřadu; 2. v případu púhonu pro 
neJaky z locm nebo pře.čin; 3. když se z domu ozvou 
hlasy o PO:llOC,;. 4. kdyz hrozí nebezpečí (na př. oheií) 
ane?o . z~ t~m ucele~ll. aby ~l?yvate l é dOrnu byli na ně 
UP~~Ol,llénl. S. kdy~ o to n ~l<:ký obyvqtel s dúvodem 
P?zada. ? ohledn c osob. lez jsou jako nebezpečné 
vubec znamy neb pod policejní dohlídl<úu s tojí. 
.0> OCHR~NA D.OMÁCÍHO PRÁVA (zák. ze dne 27 
rl]na 1862. c. 88. r. z.). . 
.. , 1. »DOmOV~l í prohlídka. t. i. prohledání bytu nebo 
]I~lYch k, .domacnostl . nál ežejíCÍch místností lllllže se 
Plo edsevzltl zera:' ldla ,len moCÍ soudcovského rozkazu. 
~luv<;.dy oP,a:reneh~, Tento rozkaz dodán buď tomu. 
le,hoz se tyce. bud hn ed nebo v nejbližších 24 hodi
nach.« 

2; »Zří.ze~ci úřadll bezpečnosti mohou prohledání 
~ :ve mocI predseyzíti. když; a) na někoh o byl vydán 
I ~zkaz l~?stavo,vacl nebo zatykací ; b) nebo když byl 
nekdo Pľl. s~mem činu přistižen; c) kd yž bylo an ně
koho. honenll? n~bo obecn:\'m hl asem pod czI-e ní uvale
no •• ze se _ neJakeho trestného činu dopustil. anebo d) 
kdy z u, p eh.? byly. 11~!ezeny v~ci. které poukazují, že 
v ,tak O" e,m CI1lU !Hel. ucastenstvl. V t é i oné případností 
ma se tomu. u, n,ehoz bylo prohledáváno. k jeho žádost í 
Ihne,d nebo neldele v~ 2~ hodinách dodati potvrzení. že 
u neho bylo prohledavano a z kterých příč i n . 

3. Za flčel~111 poli~ejllí dohlídky mllže bi,ti předse
vza!a ?01l10V.11I prohhcIka len v případech zákonem 
vytcenych (VIZ odst. 11.). 
, . ~ . })~aždé u vykonúvání veřejnéh o ú řad u nebo ve
I ellle s !U Z~y op r,ot! svrchu l,lvedenému ustanovení před
sevzat: . PI ohledan!. ~Io~~ovn! Jest - b y l-Ii tu z l\, úmysl 
-;-, zlo.cl1lem zneuzltl ,urednl moci (viz odst. 97.). jinak 
a.~ prestupkem proti povlllnostelll veřejného úřadu« 
(VIZ odst. 94.), 

5. "Nebylo-li nic poclezř eléllo na lezeno. budiž to" 
IllU. jehož se t)'če, k jeho žú dosti vyc!úno o tom vy
svčc1čení.« 

4* 
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Bvl-li suspendován článek 9. stát. zák!. zák. z 2l. 
prosince 1867 Č. 142 ř. z. (viz odst. 9.), může úřad bez
pečnosti kdykoliv i bez rozkazu soudcovského pro
hlídku domovní naříditi v případu: velezrády (odst. 
61.), urážky Veličenstva (odst. 62.), rušení veřejného 
pokoje (odst. 76.), pozdvižení a vzbouření (odst. 77:); 
veřejného násilí (odst. 73.), vraždy (odst. 128.), zabiti 
ph rvačce (odst. 133.), těžkého poranění tělesného při 
rvačce (odst. 135.), žhářství (odst. 189.), loupeže (odst. 
162.), nadržovnní zločinu (odst. 58.). shluknutí v~odst. 
78.). když jde o tajné spolky (odst. v 88.). Y l?.npadl~ 
popuzování k záští (odst. 82.). urázky nabozenstvl 
(odst. 108.), když jde o zakázané náboženské sek!y 
(odst. 109.). v případu zlehčování sP'olečenských za~~
zení (odst. 83.). poškození hrobů (odst. 110.). rozs~
řování falešných pobuřuiících pověstí (odst. 84.), protJ
zákonnných vyhlášek (odst 85.). když byly pořádány 
sbírky peněžní k zamezení zákonných následků (odst. 
80.), v případu urážky verej. úředník!'l (o~st., 94.):, mí: 
chání se do úřed. výkonu (odst. 95.). porusem nanzem 
(odst. 101.). otevření veřejných pečetí (odst. 102.), p~
škození veřej, osvětlení). mostú atd. (odst. 138.), fale~
ného a opominutého hlášení cizincú (odst. 90.). na
vratu vYhoštěných (odst. 91.), falšování mincí (odst. 
187.-188.). neoprávněného držení pokoutních I~sú 
(odst. 173.). překročení tarifú (odst. 182.), koahc~ 
(odst. 183.), zatajení zboží (odst. 184.), nošení zbrane 
(odst. 215.-219.). 

Prohledáni domovni (§§ 139.-142. tl'. ř.) předse
bráti má se vždy "bez zbytečného )Jovyku a tak. aby 
prohledávaný nebyl více. než nevyhnutelně potřebí. 
obtěžován a přerušován. aby se šetřilo co nejvíce 
jeho pověsti a jeho soukromých tajemství, j~ž s. v':f.~ 
šetřováním nesouvisí a zachovávala se co nelbedhven 
SPltsobnost a slušnost. Poslednějších budiž zvláště pa
matováno při vstoupení do příbytkll osob ženských. 

Má-Ii prohledávání vykonáno býti v domě vojen
ském neb vojskem obsazeném. budiž to veliteli ozná
meno a budiž přivzata osoba stavu vo!enské~o ,od 
npho k tomu přidaná. Zřízenec bezpečnosti nesml sam 
pfedsevzíti prohlídku ve voienské budově. nýbrž mú 
za to požádati velitele. -
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OCHRANA TAJNOSTI LISTŮ A PÍSEMNOSTi 
(zákon z 26. dubna 1870, ' Č. 42. ř. z.). 

§ 1. " Porušil-li by kdo tajnost listl! čili psaní a ji
ných písemností zapečetěných tím. že by je proti prá
vu otevřel nebo za sebou držel, pokutován bude za to 
jako za přestupek, ač není-li v obecném zákoně trest
ním na takové porušení nic přísnějšího vyměřeno. Do
pustil-li by se toho přestupku některý úředník nebo 
služebník anebo nějaká jiná osoba ve veřejné službě 
postavená u vykonávání úřadu svého nebo služby své, 
tedy bude potrestán vězením až do 6 měsídl, kromě 
toho však pokutou peněžitou až do 1000 korun anebo 
vězením až do 3 měsícľl. V této druhé případnosti 
zavede se stíhání trestní toliko k žádosti toho, komu 
bylo v právě ublíženo.« - (Dopustil-li se veřejný 
úředník nebo sluha porušení tajemnosti listlt u vyko
návání veřejného úřadu nebo veřejné služby ze zlého 
úmyslu. jest to zločinem zneužití úřední moci - viz 
odst. 94. a 97 •• tedy zločin z povinnosti úřední stíhaný.) 

§ 2. »Listy nebo jiné písemnosti pod pečetí cho
vané mohou se kromě případu prohledání v domě 
(viz odst. 31.) a zatčení (viz odst. 25.) od úřadu za
baviti nebo otevříti jen z rozkazu od soudce vydaného. 
kterýžto rozkaz se tomu, jehož se týče, neprodleně 
dodá a příčiny toho se mu oznámÍ,« 

§ 3. "Zabavení a otevření listlt a písemností proti 
§ 2. tohoto zákona předsevzaté potrestáno bude za 
přestupek vězením až do 3 měsícú.« 

§ 4. d estliže by dle zákona z 5. května 1869 Č. 66. 
z. ř. článek 10. zák!. zák. stát. z 21. prOSince 1867 
Č. 142 ř. z. byl zastaven (viz odst. 9.). pozbudou §§ 2. 
a 3. tohoto zákona na čas takového zastavení platnosti 
své a úřad bezpečnosti má právo kdykoliv otevříti 
listy.« -

Byl"1i při prohledávání v domě nalezen zuhelna
tělý papír a možno-li míti domněnku. že osoba pode
zřelá zničila listiny, mají býti zbytky chráněny před 
průvanem a každým dotknutím, aby se nerozpadly. 
Dle toho jaký jest papír a. inkoust, zústanou často tahy 
písma čitelnými a poskytují pro vyšetřování cenni' 
material. Věcí vyšetřujícího soudce jest. aby nechal 
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rozluštiti písmo nějakým odborníkem. O corpora de
lictí viz odst. 40. 

Zabavení (§ 143. trest. ř.). O nalezených věcech 
a zabavených předmětech buď sepsán protokol, jenž 
mají všechny přítomné osoby podepsati. Naleznou-Ii 
se př i hledání v domě nebo při prohledávání osoby 
věci nějaké, z který ch lze souditi, že spáchán byl n ě 
jaký jiný čin trestJlÝ, než pro který prohledávání se 
koná, buďtežtql}ové v ěci, ač má-Ii se onen čin stíh ati 
z povinnosti úřadu, zabaveny , budiž však o tom zvlášt
ní protokol sepsán a soudu poslán. Nechce-li majetník 
dopisů, spisů a listin k tomu svoliti, aby se prohlíželY, 
mají se zapečetiti a k soudu uložiti. · Majetníku budiž 
k jeho žádosti dovoleno, abY na balík taKé svou pe
čeť přitiskl. Zřízencové bezpečnosti nesmějí otevříti 
dopisy a spisy uzavřené a zapečetěné. O pátrání po 
věcech skrytý ch viz odst. 164. 

30 PŘÍSEŽNi STRÁŽNíCI (zák. z 16. če rvna 1872 
~ č. 84. ř. z.) ustanovení pro ochranu některých od

větví zemědělství, totiž polního a lesního hospodářství. 
hor\1ictví, myslivosti, vinařství atd. , dále noční hlí
dači., požívají (§ 1.- 2.), když je politický úřad okresní 
v úřadě jejich potvrdí a pod přísahu vezme, nechť 
jsou postaveni ve službě veřejné nebo soukromé, vY
konávajíce svou službu, ochrany a práv stráže úřední. 
_ § 3. Strážník mfIže někoho zatknouti jedině k tomu 
konci, ab y ho vydal úřadu, jemuž další řízení s ním 
ořísluší a mfIže to učiniti jen v těchto případnostech: 
1. když toho, jejž při vykonávání nějakého trestného 
činu na v ěcech jemu pod dohled svěřených postihl. 
a) nezná anebo když postižený nemá v obci, ježto leží 
v okrsku ' pod dohled mu daném stálého bytu, nebo 
b) když vy zvání jeho ve slu žbě učiněnému se protiví. 
jemu nadává aneb násilně naň ruku vztáhne, anebo 
c) když tentýž znamenitou škodu zpúsobí nebo se 
zvláštní zlomyslností něco činí; 2. když strážník ně
koho neznámého na cizím pozemku nebo na blízku 
věcí pod dohled mu sv ěřených v takových okolnostech 
zastihne, které vzbuzují patrné podezřen í , že na dotče
ný ch věcech nějaký trestllhodn\r čin spáchal nebo spá-
chati chtěl. 
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4. Jestliže by někdo, jenž byl u vazbu vzat, 
z vazby uprchl, .!l1á, strážník právo, i přes okrsek 
k dohledu mu svereny ho stíhati a vně tohoto okrsk 
~atknout!. 5. Tomu: kdo byl při samém skutku při sti~ 
z e~~, ,mo~~JU ~e. 0~~J~1Out i věcí z trestného činu pochá
zeJlCl, . tez. -:ecI\ llmlž trestný čin měl býti vykonán 
nebo I ;rC,CI • . (§ 6.),. které dle vší pravděpodobnosti 
k VykOnall~ ~lI1U slouzily nebo k tomu určeny byly e
ospravedllll-lt se podezřelý, proč tyto věci s S~bl0U 
vzal. 

, § 7. Osoby . s~rážník~m u v_az~u vzaté buďtež nej
~~le v 48 h~dll1ach, vecI odnate Ihned příslušnému 
uradu odevzdany. -

Použit! zbraně dovoleno jest jen v případu nutné 
obrany (VIZ odst. 48.). . 

NOČ~í HLtDAq .buďtež kontrolováni, zdali včas 
svou s lu~bu . nas!ouPlh" zc~~1i nespí, nýbrž zdali svůj 
ok l :e~ P! aVldeln.e. obch.~zell a zdali se záhy ze služby 
ne~,zdahh: Rovnez bud~~ kontrolováno. zdali tam, kde 
nall z~llo ]~st, aby v U;CltOU hodinu v rata by la zavřena, 
tato pko,,: I obch~dl:1l místnosti a sk l adiště skutečně 
uzavrena J~O~; ne1ll-lt !o~u tak. budiž ihned po příčině 
!oho a moz!lych po~ezr~lych oko lnostech pátráno a to, 
ceh? bezpecnost vyzaduJe. opatřeno. Noční hiídači maií 
~OVll1~ost za~ez!ti rušení nočního klidu a zpozOľova
~I:lt neco, .z,:last~lho ?e~o pod.ez!elého, mají to nejbliž
S l~~ straz~l~oyl oznaTI!!. Kazde provinění nočních hlí
dacu oprotl Jellch sluzbe budiž udáno. 

.. NEP~t~EŽ:Nt HLíDAČI. jako jsou na příklad hlí
?acI na vezlc~, hl!dači krámů, parků, pastýři atd., maií 
Jen o?m~zena prava, která jim při jejich ustanovení 
z~ ~ltda~e byla , vytkyuta; Oni mají nositi u vykoná
vam slu,:by sve sluzeblll znamení nebo svou legiti
macI. Prava, samostatně někoho zatknouti, nemají. 

. !"ltSTNí ~TRÁŽ:. Zhusta přiházívá se nutnost, že 
cetlll~tvo . :nUSI. ~amostatně postaviti místní stráže, tak 
n~ P!. pn ?o~arec1~:.. o povodních, nákazách dobytčích, 
Pl onasledovalll luplcuv, k dohlídce na jednotlivé 
osoby, nebo na .místo činu trestného atd. V případech 
takovy ch buďtez ve srozumění s místním představen~rm 
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k tomu zvoleny osoby způsobilé a za účelem \iy~~řídání 
jejich ve službě budiž jejich pořadí u~tanoveno, Jim .po~ 
vinnosti a práva jejich v pamět důtkl!vě uye.dena a Je-li 
toho zapotřebí, signály nebov zn~mem. s ~Im~ umluven~. 
Za tyto stráže jest zodpovednym mlstm pre?st~,:eny. 
Jejich ozbrojení může míti místo jen s povolemm uradu. 

Vyhledávání. 

33 DŮVODY které zřízenci bezpečnosti příčinu 
zavdávají k ~yhledávání a zakročení o~lvedně ně · 

jakého činu trestného, jsou tyto :.1. r?zkaz ~radu s]u
žebného ncbo so udu, 2. oznamem poSkozeneh?: ~ved
kit a osob na něm súčastněných nebo sebe!-JQan~ pa
chatele, 3. anonymní udání, t. j. pí~el}lné ozp}mem bez 
udání jména udavatelova, 4. vereme vyhlasky v no
vinách atd., 5. pověsti, jež mezi obyvatelstvem vzni
kají 6. vlastní pozorování. ~ 

'V pr'ípadech pod číslem 2.- 6. uevedených v j~s! 
stráž povinna, aby oznámení, povčst atd. o~ledl~e )eJI 
odúvodněnosti a pravdivosti zko.uš~la ~ se pre~ved.cIla~ 
zdali jde o nějaký čin trestny, Jepz se ,ma stlh~tl 
z povinnosti úřední (ex oHo) anebo Jen k n~::rhu S,tl a
ny (viz odst. 23.). Příslušnému úřadu bydlz. zkratka 
oznámeno, jakým způsob~m ~e uda~?st pnhod,lla. v ~ro~ 
zí-Ii nebezpečí v prodlem, ma se znzenec bezpecl,ostl 
ihned na místo činu trestného odebrati. 

Ohledně toho, co nutno vyšetřiti, jest třebv~ míti n,? 
paměti starý výrok právníkit: »Kde, kdo, co, Clm, proc, 
jak a kdy,« to jest, k~e se ,co s.talo, co se, stalo, kd? 
to spáchal, čím, kterym nastroJem to ~pacha!, proc 
a z kterých dÍl vodit tak učinil, jak a kterym ~pu~oben~ 
to provedl, a kdy se to stalo. V kterém poradl, man 
býti tyto otázky zodpověděny, resP:c!lv.e v Idere po
sloupnosti má býti přípravné vyhledavam vede~10~ bud~ 
se r'íditi dle okolností věci. Aby bylov lze oJ2atnÍl sobe 
jistotu ohledně těchto 7 otázek, budlz zapocato: . 

OHLEDÁNÍM NA MíSTe ČINU T~ESTNEHO 34 (Lokalaugenschein), t. i. ohledáním mlsta, na ]<te
rém se něco stalo. Toto budiž předsevzato ve vsech 
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důle~itý~~ případech, - jde-Ii o zločin nebo přečin _ 
za tli1~ usel~m, avbY se předešlo spáchání deiiktu nebo 
pakraS~)Vvam v nem, a když by to více nebylo možno, 
aby uC!!lena byla, opatření, aby pachatel byl vypátrán a 
stvOPY v~mu trestneho, ~ebyly setřeny, zkráti(a, aby bylo 
vse popraveno za ucelem vyšetřování . 

B~I-li spáchán čin trestný v širé ' přírodě, na př. 
na poh,v v ~ese, v lomu atd., budiž místní ohledání ne
!~r~dlene pre~sev~ato, pak-Ii roční doba, počasí nebo 
Hne okolnostI .;;pusobUJí ?bavu, že by mnohé stopy 
n~bo znal1!ky emu trestneho v nejkratšÍ době moh ly 
~Yt.l sma,zany nebo zničeny. Při popisu budiž udáno 
Jmeno ITIista anebo jeho části, a budiž pokud možno 
l!!í~to toto C? nejpřesněii označeno, na př. na louce, le
ZICI n,: pravem brehu Dunaje a od domu Mayerova vý
chodne 123. me!rů vzdálené, leží mrtvola, obrácená 
hl~you proh korenu t. zv. císařského dubu, nohy její 
leZl proh severu atd. 

Sp~chán-Ii čin v nějaké uzavřené místnosti budiž 
udáno Jméno jeií a jeií části, číslo a majitel jeÚ oby
~atelé d,?m.u, dottčn,á místnost domu atd., na příklad 
sesta sv~tm.ce v tretlm poschodí - v pravo od schodú, 
nebo svetmce na půdě atd. 

Jelikož často se přiházívá, že delikt jest znám 
míst? činu však jen stěžÍ lze vypátrati (tak na př. ~ 
](dyz ,bYla v!l1rtvola nalezena v lese, ve vodě, daleko 
o.d !111sta cmu, anebo když není známo místo tajné 
tJskarny nebo sídlo padělatelů peněz), budiž vždy uve
deno. v . o~námení, zdali místo činu bylo nalezeno ane
bo. zdalI Je. pouze předvídáno, a které kroky byly za
v~den,y ,k. Jeho vypátrání. Vyšetření místa docílí se 
preptava~lm (na pr. kde byla dotyčná osoba naposled 
zpozorovana), nebo prohledáním nejbližšího nebo vzdá 
l enějšího okolí atd. 

~ODST;\T~ ČINU TRESTNÉHO. "Co« 35 
(vrazda, kradez atd.) se stalo, má zřízenec bez
pe~nost.i přesn~ v vyšetřiti, na vše pozornast svou obrá
titI a Jmenovlte před očima míti nejdúlež itěj ší pra
~ lcll,o, aby předměty nepřišly z jeiich pflvodního polo
zem nebo stavu, anebo aby nebyly odstraněny neb o 
dakonce zničeny. Stalo-li se tak čÍ nikoliv budiž ne
pradleně, po případě vyslechnutím svědkf; anebo ji ~ 
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lIý ch osob, které byly již dříve na místě činu trest
ného, zjištěno a o to pečováno, abY se tak více ne
stalo, aby vyšetřující soudce vše beze změny našel a 
mohl sobě učiniti jasný obraz o případu. J de-li o to, abY 
někdo by l ry chle zachráněn (na . př. při požáru, těž
kém poranění atd.), budi ž ihned pomoc posky tnuta, 
vše ' ostatní v šak v pltvodním stavu ponecháno, a zmi-

zení stop zamezeno. 36 PACHATEL. "Kdo« spáchal čin trestný? Zří-
zetlCové b zpečnosti jsou povinni, abY pachatele, 

jestliže se sám za takového doznal, anebo někým ji
ný m ze skutku trestného podezIíván jest, vyslechli 
o tom, jak čin trestný spáchal, při tom jim však na
prosto a nejpřísněji zakázáno, aby na něm vylou
dili doznání sliby, hrozbami, donucováním atd. Obvi
něný nebo poraněný má. pokud možno, ohledně vše
ho vyslechnut a tázán, koho z činu podezřívá (§ 25. 

tr. ř .). • Přiznání jest prohlášení obviněného, že on .sám 
čin trestný spáchal. Nedozná-li čin trestný, jemu při
čítaný, v celém dosahu anebo se všemi příznakY. ane
bo udává-li okolnosti, jež vylučují použití trestního 
zákona anebo podmiňují mírnější trest, tož iest to do
znání jen .obmezené (kvalifikované). . 

V jednom každém případě budiž zkoumáno, zdali 
jest přiznání hodnověrným (viz odst. 45.). Hodnověr
nost přiznání závisí od následujících okolností: a) Při
znání musí býti učiněno sebevědomě, výslovně, jasně 
a určitě a nikoliv dvojsmyslnými posunkY nebo zna
meními; b) ono musí záležeti ve vlastním obšírném 
vypravování obviněného a nikoliv v pouhém potv r
zení otázek mu předložených; c) dále musí býti 'pod
porováno ostatními výsledkY vyšetřování; doznání sa
mo o sobě nestačí k odsouzení; ono nesmí býti konečně 
docíleno sliby, hrozbami, donucením nebo jiný mi nedo-

volenými prostředkY. Věrohodné doznání neztrácí své průvodní moci 
pouhým odvoláním, Vyjmouc ten případ, že by ten, kdo 
je odvolává, přednesl věrohodný důvod, proč dříve 
složil falešné přiznání. Za takový to dttvod bývá uve
deno často v elké rozčilení , nepříčetnost, strach, že 
s ním bude zle nakládáno, donu cení nebo hrozba atd, 
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Pr~iznáním samým nelze s . 
hmotna (materielní) pra de. ted~ llIkd y uspokoiiti' 
se přiházívá, že ten, kd~ s~ m~lsl ~yse!řena býti. Čast~ 
zna Jen menší čin trestný kt n.e.Jak~ho CIllU dopustil do
jiném místě spáchal. ,el y nekclo jiný' sOllčasn'ě na 

Tímto zPÍlsobe~ volí sob ' 
jest menší a chrání se před ce, ,~e dvou zel ono, které 
konce, se stává, že zříze . ezslll~ pod~zřením; ba do
n ;chlym přiznáním, nepág~jí ~~~~ecno;;.tl usp·okoiivše se 
dll~a~ech, o něm . Odvolá-li !?~ cmu trestném a po 
znanl , byvá pak nem ;< p~zde]l pachatel své při-
zati. poněvadž dodateč~l~nod o ICll1 trestný jemu dok<'t
podány . . u <azy nemohou bý ti více 

Nepřiznal-Ii se pachatel b .. 
upychl, a není-Ii mo žno' ne o Jest ne znám, nebo 
ma nastoupiti vý slech s:~~~ oVY1~lteChl~0~tJ poškozeného. 
plny : u. I O de lt se ve dvě sku-

v.1:Y očité svědky, t j tak ' . , OCl Clil trestný viděly. S' , dk ov~ osoby, Jez na vlastní 
pachatelovo, a je-li jim to~e ove, ti tO u,datJ , mají jméno 
by; 2. v ušní svědky (Ohr~nl~~~namo, presny popis oso
m)' nev}c1ěl y pachatele při V' ge n): tJ. osoby, jež sa
pflznaku pouze nalÍ soudí ( Cl11l~,. nyb rz .9 le zvláštních 
p'~ zn~!y je,ho krok, nebo d~a pI .. ze s l y.~e l~ jeho hlas. 
JI ~ dnve cinem trestnSrm h' s~1 pamatuJi, ze pachatel 
nekoho jiného že X . t 10Zl, anebo že slyšely od 
lllUSÍ. __ ' . Jes pachatelem anebo že jím b~/ ti 

Dle obsahu výpovědi ro " ču iicí. kteří vypovídají na . zeznavame svědky usvěd-
neP!Jznivého nebo jej ObC~JI1;U'hobvlllěn~ho něco jemu 
kte rl ,~YJ?ovídají na prosl;~~~cl o, .a , s;,edky, vývodní, 
Plospesneho nebo něco' . obvllleneho neco jemu , Jej osvobozujícího 

.~amo sebou se rozumí ' ~' " maJl v oznámení svém v'šezce, Zl ~ zen~ove bezpečnosti 
JI m I vypátran é svědky uv éstikY J.lm ]I?en,ované, nebo 
s Jistou opatrností předs 'T ' on: l1!aJl vsak pri tom 
?~o!n~sti ten či onen sv~JJ~k a v~setntl, ,ohledně které 
~adane uvedení většího ' v ~Iva~u PflJde. Neuspo
se.tř ujícího soudce. Jest ťe~ctu ~vedku zadržuje jen vy
vysledku vyšetřování udaloY pzah~~no, aby se při lí čení 
oua osoba za svědka se lIV ' d;o berou okoln ost ta neb a I, a y tak nebyj zbytečn ě 
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(37, Za svědky slyšeny býti nemohou.) 

, - lýcháním svědki't O bezvý -
zmařen drahocen!lY cas Vys tech Téměř každá pod~-
znamných vedleJs lch 0~oh1~s ati ~a pokuu možno neJ
zřelá osoba hledí se, o :'~ ~l~ (negativních) svědki't, to 
větší poče t t. zv. zap.o~ny .. otvl'diti že by se nikdY 

k ' soby Jez mall P ' .. _. k ' ho jest na ta ove o , d - lý se dopustil neJa e 
toh o nenadály, že by po lezr~íti za skutečné svě~ky, . 
trest činu. Tyto os?bY ne z~ dí o činu trestném a ]~ho 

. neboi ony samy !1lceh~ ~~\~nto ani přímo ani neprl!n_~ 
bližších okolno~~~h, a ,audek spočívá pouze, n~, vet;;! 
nepozorov_~ly; Jejich U\y obviněné. Ony davaj\ tudl z 
nebo mensl znal?si} 0;;0 losa, adní zachov al osti. Jakou 
v lastně jen vysye~ce.nl ~ ( pokud mi'tže mluv iti o prav
cenu toto VysvedCelll ma a _ ' ho o tom rozhodne Vy
děpodobnosti neVll1Y o~vll1ene ,'či oné osobY neposky
Šetřování. Bezúh.?nn_~ mls~~~~t, tže jest na čipu trestné~ 
tuj e sama o sob,e v'!-.Jl . 'ho činu trestneho byl kaz
nevina ' před spacha!1ln: Pl Vl1l 
dý pa~hatel bezÚho!1llYm. -.:- , ~). 

. . t' ohou (§ 151. tl. I. . Z -dky s!yšem bY 1 nem __ 
a sve .. b 10 sve reno ve 

1. duchovní v příčině toho, co Jim Y 

zpovědi; _ . m svědectvím porušilo: 
2 úř ední osoby, kdyz by. svy zachovávati .pokud te 
. , - d' již jsou POV1l111l . ' -t - Y' tajnost ure 11l , " představenými spros en , , 

povinnosti neby lY s':,yml kd ž mají vydati svědectvI, 
3. ti, kdož toho ca~ll, b mysli nejsou s to, abY 

pro zvlá štn~ ~ovahu tř ~ šfl~nci, osoby na_ roz?n:~ ob
pravdu pove?eh (~u p ~'hledn ě toho, co melt v ldetl po
mezené, slepl, hlusl -

tažmo slyšeti. 't' -dectví zp roštěni jsou (§ 152. 
povinnosti, vydav a I sve , 

tr. ř.): . - 'm v pokolení vzhi't ru 
1. Ten, kdo.~ }est ~~ obVli1~~~ sešvakřen, jeho m_an

nebo doli't stUPUJl Clm y!.lb~~~atři a sestry. jeho bratn a 
žel neb manželka a )eJlc , bo manželkY, bratři a ~e
sestry a jejiC~}!lan~elov: ~1bY, jeho synovci, J"!ete~e: 
stry jeho rodlcu~ d~da d· - volící a pěstoulll, detl 
bratranci a sestren~c<:, hro ~~~učník a poručenec; . 
zvolené a schovanc~,2e _o ' im obv in ěný svěř il 

2: obhájcové v pn cme toho, co J 
jakžto obhájc i'tm. 
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V.oznámení budiž vždy výslovně podotknuto, pokud 
svědek zdá se býti hOdnově rným či nikoliv a proč ne. 

Kdežto každý, vyjma osoby shora uvedené, iest po
vinen vydati svědectví, může svědek výpověď odříci. 
mi'tže-Ii hodnov ě rně prokázati, že by mu výpovědí 
vzni kla bezprostřední a velká škoda na jmění (ku pL 
j) rozrazenÍ nějakého uměleckého nebo průmyslového 
tajemství) anebo že by to bylo jemu nebo jeho přÍ
buzn~Tm (§ 152. tf. ř.) k hanbě (ku př. trestní pronásle
dová ní soud ní) . J edná-'\i se však o nějakou zvláště důle
žitou věc trestní, může v těchto případech svědek do
nucen býti, aby vypovídal (§ 153. tr. ř.). 

Co se týče vyslýchání členů četnictva, vojenské 
stráže policejní a stráže bezpečnosti, jakožto svědkú, 
maii se obsílky jim svědčící dodati přímo jen samostat
ným velitel 11m, ostatním pak členům těchto fborů skrze 
jejich představené, kteří mají naříditi , aby obeslaní se 
dostavili. 

Jen soudce vyšetřující má právo, do očí postaviti 
(konfrontace) svědky mezi sebou nebo s obviněným, 
aby nesouhlas jeiich v~Tpovědí vysvětlil, je ze lži usvěd
čil atd . (§ 153. tr. ř.). 

Zř ízencllm úřadu bezpečnosti jest pod přísným tre
stem zakázáno, aby pro naby tí příčin podezření nebo 
pro usvědčení někoho podezřelého hleděli jej svésti n ě 
jakým t. zv. agentem provokatérem (agent provoca
teur), by nějaký čin trestný podnikl, v něm předsešel, 
nebo jej dokonal, anebo aby osobami tajně zjednaný mi 
jej svádě li k při znání n ějakému , kteréž by se pak sou
du doneslo (§ 25. tr. n. 

O rozdí lu mezi pachatelem a pú vodcem viz odst. 56., 
o spoluvině a pomoci odst. 57. a 58. 

Důkaz o tom, co bylo tvrzeno, má nejen žalobce a 
obžalovaný podati, nýbrž i všecky v řízení trestním 
činn í úřadové mají bedlivý zřete l míti ke všem okol
nostem, které jak k usvědčení obv in ěného, tak i k jeho 
obraně se hodí, a jsou povinni obviněného o jeho právích 
poučiti, třeba by to nebylo výs l ov n ě nařízeno (§ 3. tl'. 
ř.). Nab ud ou -I i vědomost i o nějaké okolnosti, pro ktero u 
bv se mohl k prospěchu obžalovaného návrh učiniti, aby 
řízen í trestní bylo ob nove no, jso ll povinni (§ 354. tl'. ř . ) 
oznií.miti to obžalovanému, po případ ě i sami náv rh ten 
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(36, Popis osoby) , 

_._.--.. 

, d" , vyšetření hmotné pravdy pod
učiniti. Sud ma tu IZ ~s)m třeba bez návrhu stran nové 
porovati (§ 25~, tdrk· I. a t~ · t· (§ 254 tr. ř.). Jest tudí ž od' prostre y opa II I . . .. ..' 
pruvo _lll " _', 'úřadů bezpečnosti ma]! v Pll: 
salllozre]mO, ?-e }n~el!cI ovinnost nejen jednostranne 
pr~vném o vysetr~van! P odezřeiého, ný brž ta1cé onY~ 
sbuatl d~kazY P[O VJl1y P, Nemá se tudíž přenechati 
jež pro Jeho nevll1~ m uv~. . k může sám se ospra
obža lovan,ém~ same1?u" a. y, i~m podp;rován; v trest
vedlni1, nyb r~ on, ma by tl v obviněný byl usvědčen, 
ním řízelll neJeLlna se o, to,. abdY pokud to možno, byla 

'b'- to aby hmotna piava, , ' . ny I z o , " ' ,- I vyšetřov3m. 
vyše!!en3l; !oť Jel~tžr:1aav~~;~:, když soudce nabyl pře-

Pnmy dukaz . ' -'aké skutečnosti buď vlast-
svědčení o ~r~vdlt~t~nf~hledání odst. 34.) anebo na 
tlím pozoro~anll:n .. llV\ osob '(vysvědčení, viz odst. 
základě ~51elelll J I~yck1, ok@lnosti pravdivost jiné oko)-
36.) . J estltze .se z neJ~ e dúkazu nepřímém nebo du
nosti O~vo~~!e(, l!~~~)l V ~řípadu tomto maií velik?u l~a 
kazu z mdlcll pu d o l' "'tost t zv corpora delich (VIZ 
mnoze rozh odnou u eZl .' 
odst. 40.), _ '. bny' neboť 

POPIS OSOBY má b11ti presny a zev [ u _' 
b . oby třetí podle neho pa-

účelem jeho jest, ,a y, I os_ . h dávají se t. zv. 
chatele P?zna)y. Na zaklade .~~ Pop1: má býti tudí7: se 
»listy zatyka~l« (o~st. .g~I: ~~diž vyšetřeno, pokud Jest 
vší opatrnosti sepsan. , I vzezření své vzhledem 
popis sp.r_álvnÝ~h~ ~fJ.\~~~1lt~il nebo nesfalšo_v~l, takž de 
na zamys eny . ' h to co bylo fale5neho, o -
po vykonání čmu ~.restnel ~1líži Popis má obsahovati: 
hodí a pak zceá~ JI!1~k é'n~ a Ďr-ezdívku (Spitznamen), 
1. Kr-estní a ro .mye]m "ména mění také ta jména. 
a je!iko! ,zločincI casto , sva bvolání a si'ce jak Pllvod!l!: 
jichz uZllt;. 2 __ post~~.~n~a~~ni1i a falešně udali; 3. star} 
tak i ono, tez poz ejl . ní) a zdali osoba popsana 
(pokud moz~~o datum na~?~~ postavu její výšku, p~
vyhlíží ~tarsl nebo tlaf~~~h 'a pr-esn~ popis jednotl~-
ku, d mozno, v cen lm hle I u' tval' ]'e]'í zdali je kulata, , -' t' t-Ia' 5 avu, ' '. . vych cas I e , . b1'-' 'tvar rys barvu a vYlaz, 
podlouhlá, ,a~.d.; t ? ICe)tv~r v~usu.' zdali obojí j.sou 
7. vlasy, jejIch, alvu,;-I b Imdrnaté; 8. OCl, jejich 
řídké nebo huste, hladke hne l~opsallá nosí br1T\e (sld'i-
barvu a útvar. zdali oso a " 
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pec) .či nikoliv; ll. zuby, zdali jsou dobré nebo špatné 
a které zuby scházejí; 12. řeč, znalost řečí cizích; 
13, oděv, látku, barvu, střih a v jakém stavu se oděv 
nachází (nový, obnošený, roztrhaný), totéž ohledně po
kr~'vky hlavy a obuvi; 14. zvláštní znamení, jako: iizvy, 
bradavice, skvrny po matce, scházejíci nebo poškozené 
údy; 15. zvláštnosti mluvy ku př.: koktání; 16. chůzi a 
držení těla, povahu mysle, a charakter, stupeň vzdč
lání a zvláštní schopnosti a znalosti. 

ZPŮSOB, t. i. »JAI(" byl čin trestný spáchán: 37 
Zjištěno má býti přesně, zdali ku př. zavražděná 
osoba usmrcena byla ranou z ručnice nebo z revolveru, 
seke rou, nožem, jedem, utopením, oběšením atd.: zda 
padělatel peněz v oběh uvedl peníze papírové nebo 
z kovu, zdali čin byl spáchán p'o dlouhé přípravě k ně
mu anebo v náhlém hnutí mysli, tajně nebo veřejně, 
úmyslně a se zvláštní lstí čili nikoliv, nebo bezúmyslně, 
svévolně nebo z neopatrnosti atd . .Jelikož tyto okol
nosti dle odst. Sl. při posuzování činu jako přitěžující 
nebo polehčující okolnosti jsou rozhodnými, mají býti 
uvedeny z povinnosti úřední. 

DŮVOD A přdčlNA, t. i. »PROČ" byl čin 38 
trestný spáchán . .Je-li pachatel znám. nebude těž -
ko. na dúvod a pohnůtku činu trestného přiiíti: naopak 
povede mnohdy znalost motivu k vypátrání pachatele, 

Důvody mohou býti rozmanité a řídí se dle povahy 
činu trestného, Nejčelnější dúvody jsou: zášf, nenávist. 
ziskuchtivost, žárlivost, náhlý hněv, strach. nouze, ne
moc, zoufalost, lehkomyslnost, nepozornost, nevědo
most, nedbalost, vzpupnost, svedení atd, 

OI(AM1II(. t. j. »I(DY" byl čin spáchán,- má 39 
býti důkladně vyšetřen. poněvadž jest to často 
velmi důležito pro posouzení přitěžujících okolností a na 
mnůze závisí jedině od tohoto vyšetření důkaz viny 
nebo neviny. Zřízenci bezpečnosti poznameneitež si, 
kdy (den, hodinu, minutu) o činu trestném vědomosti 
nabyli, kdy na místo činu se dostavili, kdy bylo s ohle
dáním místním započato, konečně budiž, je-li to mož
no, svědky nebo podrobným vyšetřením zjištěno, kdy. 
t. j. v kterou hodinu a minutu čin trestný byl spáchán. 
nebo ponejprve spozo rov án, nebo odkryt. Př i tom bll -
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diž se uvarováno všeobecných výrazů, jako : včera 
večer, nebo o půlnoci atd. Není-li úplně přesné udání 
času možné, má tento alespoň p'řibližně určen bý ti, ku 
př. podle v šeho mezi 9. a ll. hodinou v noci. 

Pod »ALlBI« (jinde) rozumí se důkaz, jímž pode
zř <:I ~T dokazuje nebo dokázati se snaží, že se nalézal 
v době spáchání zločinu »jinde«, že tudíž čin trestný 
naprosto nemohl spáchati. Často jde tu jen o rozdíl 
několika minut jenž nedá se v íce zjistiti pro nepřes 
nost hodin anebo následkem nedostatečn ého vyšetření 
času. Při činu trestném, jejž pachatel již dávno připra
voval, pečuje tento již z předu o důkaz »alibi« tím ZPll
sobem, že počítaje s nepřesností hodin, odebéře se buď 

. před činem , buď po činu na nějaké místo, ku př. do 
hostince, abY ho tam více lidí vidělo. Jiní pachatelé 
používají k tomu konci svých soudruhú nebo pomoc
níkú, kteří po případě odpřísahají, že by li s pachate
lem v určitém čase na nějakém jiném místě. 
40 NÁSTROJE, t. j. »ČíM« by l čin trestný spá-

chán. Vý razem »corpus delicti« (v čísle množném 
»corpora dellcti«) rozumí se předmět, na kterém nebo 
kterým by l čin trestný spáchán, nebo vúbec věci. které 
nějak s činem trestný m souvisí, z něho pocházejí. 
nebo na místě činu by ly ztraceny, zapomenuty nebo 
v Ílbec zanechány . 

Jelikož corpora delicti v n ej četnějších případech. 
na mnoze toliko ona sama - nejcennější pokyny k vY
pátrání pachatele posky tují a přispív ají k objasnění 
toho. jak by l čin spáchán. má jim bý ti v ěnována nej
větší pozornost. Corpora delicti mají dle toho. jaké po
v ahy jsou, buď ihned bý ti převzata a vyšetřujícímu 
soudci odevzdána, anebo tak uchována, abY neby la po
zději zaměněna, změn ěna, zničena nebo abY si je nikdo 
neosvojil. Cenné předměty, jako skv osty, peníze, atd. 
buďtež před svědky odpočítánY, zapečetěny a o nich 
vlastníkov i k jeho žádosti potv rzení vydáno. Tento 
múže přitiskn outi na balík také sv ou pečef. 

Nejhlavněj š í corpora delicti jsou : 
1. StoPY, jako : š l épěje, t. j. otislcy noh buď obuv í 

opatřených nebo holý ch . otisky rukou a prstů rukou . 
nebo iin~l ch částí těla (ku př. jestli že pachatel ležel. Id e-

- •. _____ o .______ - •. -- --- ---- - - • 
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čel nebo sed ěl na měkké od Y) . . zv í řat, vozů atd Zvlášt~ť e , s topy koní. vo l ů, jiných 
s topám krvavým' jež po " pozyornost budiž věnována 
na s těnách, nářadí šatechnl~~dte ~~ ~alézaií na podlaze 
budiž dobře a bezpečně ch' , a~ rO]l9 . Každá tato stop~ 
záním lidmi nebo de sY teYm ranenat pre~ z,:~lapáním, sma-

Y Y tY " , ' even uelne pnk t ' az vyse rU]lCI soudce si opatn ." . ry lm dotud. 
2. -Bláto, prach hlína p ' ~ Jej! OtIS~, ypodobiznu atd. 

z obuvi spadly n~bo jeŠrlSe a p~d., Je z z oděvu nebo 
3. Lá tky, nebo iednotlbtk l1lC , h~ í. . . . 

naleze ny na místě činu . usy 5atu. 11\ tl. které byly 
4. Vlasy, které by vše v t'h ' '. 

l]l í~t ě, činu o by ly nalezeny. n~b aj? n~bo ztracen y, na 
zdeneho zustal y . o u pr. v ruce zavra-

. 5. Nástroie. který mi čin dl Y 
jako: zbran ě. nože. 'sekery . de v,seho byl spáchán. 
!lY atd. ' je • provazy. lisy. listi-

6., Jiné předměty ku př ' Y . 
I?Sam. kousky papír6 zby tl~y' s'~dtY'1 kl l?bouky. hole, 

flrky atd. . Jl e , cigarety. kno-

P omocí takovýchto »C . d" 
nezv ratný důkaz hiď' . (olPora ehctl« podá vá se 

, ICleml VIZ odst. 36.). 
O nevhodny ch prostředcích viz odst. 59. 

A. Řád trestní. 

Zákon z 23. května 1873 č 119 '" . lI S. z. 

RAKOUSKÉ ŘíZENÍ TREST' t ěchto ~ásadách nebo maximách: NI spočívá na 41 
1. Zasada oiiiciality (§ 3 t · ' ) , 

nu t restného d ěje se z po . ' I. .1.. ~ Pr~nasledování č i -
jmuty jsou jen delikt . v~nnosh uredm (ex ofto): vy 
obžalobě (Při vatankl;g'e)Jez( JSOU dVtYhraž)eny soukromé 

7 Z . VIZ o S 23 
. ~. .asada pravdy materielné . V 'y ' Y, , 

~I avdy )est povinností soudu kt : ' . ,YSetre!ll ~rr~otne 
za lovan e~o nesproš ruje (§ 2Ď6 ~I. e J)J al1l pnznalll ob-
, ) 3. Z~~ada obžalovací (Ac~usl~ti~'n~ 
I . , dle ru 7. př í s lll š í initi a tiva sťh ' . t pro.cess § 2. tr. 

I 3 111 restmho . výhradně 

5 



žalobci. Ustoupí-li tento od svého návrhu, musí býti 
řízení trestní zastaveno (§ 109. tr. ř.). Soud jest návrhy 
žalobcovými vázán tím způsobem, že nemůže obžalo
vaného prohlásiti za vinna skutkem, k němuž žaloba pů
vodně nesměřovala (§ 267. tr. ř.). 

4. Zásada ústnosti a bezprostřednosti (§ 252. tr. ř .), 
t. j. ~rozsudek vynáší se v hlavním přelíčení na základě 
řízení průvodniho, jež mělo místo za přítomnosti a 
spolupůsobení stran a vyhlašuje se ústně. Tím nevY
lučuje se ani zjištění výpovědi protokoly, ani vými
nečné předčítání těchto , ani písemné vyhotovení roz-
sudku. 5. Zásada veřeinosti (§§ 228.-231. tr. ř.). lilavní 
přelíčení. má býti veřejné - pod neplatností. Toliko 
osobám dospělým a neozbrojeným - jež v líčení trest
ním nejsou súčastněny, jest dovoleno, býti při něm ja
kožto posluchači přítomni. Veřejnost může býti vylou
čena z důvodů mravopočestfiosti a veřejného pořádku 
anebo v případu soukromé obžaloby pro nčjaký přestu
pek (§ 456. tr. ř . ) na návrh obou stran. Rozsudek a jeho 
důvody mají se však vyhlásiti veřejně (§ 231. trest. ř.). 

6. Připoiení se k řízení trestnímu (§ 4. a 366. tr. ř. 
_Adhaesionsprocess) zatím účelem, abY k platnosti 
přivedeny byly soukromoprávní nároky poškozenéhO. 

7. Zásada volného uvažování důkazů, t. j. soud roz
hoduje dle svého přesvědčení a nikoliv dle zákonných 
pravidel prtlvodních, zdali nějaká skutečnost má býti 
pokládána za prokázanou čili nic (§ 258. tr. ř.) . 

B. Řízení trestní. 

ŘÁDNÉ ŘíZENI TRI:STNí pro zločiny a přečiny 
dělí se: 

1. v řízení přípravné, v němž mají býti vyšetřeny 
všecky nutné p'odklady, aby obžaloba mohla býti vzne-

sena, a 2. v hlavní přelíčení, ve kterém má býti rozhod-
nuta otázka viny. 

Řízení v příčině přestupků záleží jen v hlavnim 
přelíčení, kterému však může přípravné vyhledávání 
předchá7.eti (§ 4!)1. Ir, n 
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TRESTNÍ PŘíl(AZ (St f 
f[igung, §§ 460.-462 tr ř) ra m~nd~t oder Strafver-
ný ~ebo některá os~b~ ~ .§»~dyz'knekterý úřad veřej
oznamí, že podle toho . z,a . trest. jmenovaná 
tI'!ly, d,opustil se něk~~ u .vy~onav~ní své služby spa
k ~ lto prestoupení zákona' lenz nep! v,e vazbě, Ilěja
vezení nanejvýš jednoho' 1131 ,kterez zakonem uloženo 
kuta peněžitá tedy můž n:eslce an~bo jen nějaká po
vězení nanejv~š třídenní ea soudce, Vidí-li se mu uložiti 
run, k návrhu úředníka p ,nebo pol;utu nanejvýš 30 ko
konávaiícího propadlý {ac~ statl1lho .zastuPitelství vy
přelíčení. _ I es ustanOViti příkazem bez 

V takovém příkazu trest ' , 
1 P h 111m ma se uvésti' 
. ova a trestnéh k k . kde byl vykonán' o s ut u, též čas i místo, kdy a 

2. jméno osoby neb ílř d . , vo . 

3. vyměření trestu a na u .. J~.nz ucmli oznámení: 
se toto yyměření zakládá: a Idei em ustanovení zákona 

vo 4. l?npOmenutí, že ob . " , . " 
nanzel1lm za stížena mi }lI1eny, ma-II se tlm trestním 
hož nařízení počÍtajfc ~~~t.v ~ dnech, od doručení té
(§ 81. tr. ř.) námitky s~é PíS~ ne~u u okresního soudu 
v ~~líti. a spolu oznámiti, jaké m~~ knebo p~otokol~m opo
hale,l1I, k čemu ž se má dol yI ~I ~zy :Ea k svemu ob
v teto IhiJtě námitek neopoo~~~'., le;thze by obviněný 
nabude moci práva a bud e ~I, ze trestní nařízení 

Podá-Ii obviněný v 8de n~ neom, v~konáno. 
řádné r:ízení: neučiní-Ii tohe~1I1:1 I~utle na~i~ky, počne se 
opravneho prostředku.« ,e uc e Plotl trest. řízení 

STRANY. 
1. Veřeiným obžalobc . 

zástupitelství. Výkony jeh em hest v první řadě státní 
lIící stát. zástupitelství b) o, ~~ ?u. obstarávati: a) úřed
licejníc[J úřadll, zvlášťě k utle IlIC.1 pohtlck~:ch nebo po
l, tOlT~U ustanovení zřÍzencio~~I,tllenovanl, c) zvláště 
l~cll naměstkové. (O pos"tav ' ~; zastuPI~elství a je
hCI! víz odst. 3.). elll s at. zastUPitelství k po-

. 2. Soukromým obžalobcem' t d~hktlJ, které nestíhají se lffs (en. kdo v příčině 
z'lkl.a.~ě pní va jemu zákolle~X d~l!?l VIZ] ~dst. 23.), na 
VZIJa SI. ' e ]0, o nalobu trestní 

5* 
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3. Soukromým účastníkem (§ 47. tr. ř.) jest každý, 
komuž bylo v právích ublíženo zločinem anebo něja
ký m přečinem, kterýž , má z povinnosti úřední stíhán 
býti a jenž prohlásí, že za účelem pronásledování 
svých soukromoprávních nároků se připojuje k trest. 
řízeni (§ 365. tr. ř.). Upustí-li státní zástupce od ob
žalobY, může soukromý účastník za jistých podmí
nek sá1l1 veřejnou obžalobu vznésti (subsidiární obža
loba _ Subsidiarklage - § 48. tr. ř.). 

4. Obvíněným jest ten, kdo jest v podezření něja
kého činu trestného a proti němuž by l učiněn návrh, 
abY proti němu zavedeno by lo přípravné vyšetřování 
anebo na něhož byla podána obžaloba (§ 38. tr. ř.). Za 
obžalovaného budiž pokládán ten, proti němuž nařízeno 
bylo hlavní přelíčení (§ 38. tr. ř.). Zájmy obviněného 
resp. obžalovaného mohou nejen obhájcem, nýbrž též 
jeho zákonniTl1li zástupci (ot.cem, poručníkem neb opa
trovnikem (kuratorem) i proti jeho vi\\i zastupovány 
býti. On není předmětem Ýyšetřování, nýbrž stranou. 
má v hlavním líčení stejná práva jako obžalobce. 
a není právně zavázán, byť i hy l villen, aby se za vin
níka doznal. ano, on není vÍlbec povinen, podporovati 
soud při vyšetření pravdY. Obviněný potahmo obžalo
vaný nemilže dále bý ti k tomu přidržen, abY zod pov ě
děl otázkY mu klaélené. Přes to pojimá zákon doznání 
za polehčjuící a tvrdošijllé zapíráni, jímž soudce byl 
v omyl uveden, za přitěžující okolnost. 

5. Obhájce. Obžalovaný mll že všecky okolnosti. 
jež k jeho obhájení prospěšny bý ti mohou. sám před
nésti. Rovněž má soud a stát. zastupitelství povin
nost, abY měly zřetel lIa všeckY k obhájení jeho 
sloužící okolnosti v téže míře, jako na okolnosti při
těžující. Obžalovan~r mllže si však v líti k svému 
obhajování jednohO nebo více práva znalých obhájcll. 
NemÍlže-li sám útraty obhajování nésti. budiž mu ve 
trestním řízení pro zločiny a přečin y k žádosti jeho 
t. zv. obhájce chudý ch zřízen. V několika případ ech 
(§§ 344., 347., 421.. 440. tr. z.) jest obžalovaný povinen. 
aby si vzal obhájce a múže mu t ento i proti jeho vltli 

přidělen býti. 6. Svědkové a znalci. Svědkové mohou b~l ti za 
účelem včasného sbírání a zabezpečení cIllkazll ji ž \) 1': -
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hen} J?řípravného VYŠetřov'" , v . 
nutl . (,:íz odst. 36.). Znal~rl 0.rgal:y be~!)ecI:. výslech-
pone]vlce později přibíráni brva]! v. nzent trestním 
tečnosti, které k jeiich ,a ~ ],de-h o důležité sku
ních znalostí a schopnos~?~O;~~:~/í. a posouzení zvlášt-
__ •. _ ~_~_. :':"' -10. _ \'~~ 

C. Rozdělení soudů. 

(§ 8. tr. ř . ) 

K vykonávání moci so d ' v stanoveni jsou: u nt u vecech trestních u-

l. Soudové okresní' 2 b ' 
dvory) první instance ' 3 . sd or?vl soudové (soudní 
~oudoyé druhé instanc~ ' ;, s~u ovv~, porotní: 4. sboroví 
sovacl (kasační). ,. e]vyssl soud co soud zru-

Moc každého soudu t t 'h lému okresu a ke všem oresb ~l o vztahuje se k ce· 
tímto zákonem některé os~~ am, I něEB· a~ nejsou-li 
od~t. 53) Každý jest povinel; kKs ?'bne vyjmuty (viz 
z,:an, pred soud trestní s d ' . ~z ud~ k, tomu Vy
nym odpovědíti a nařízenr ]'eohstavltll' ~ otazkam mu da-o pos lIsen býti. 

D. Příslušnost (J<ompetellce) soudů. 

(Cl. VI. a VIII. tr. ř.) 

Před soudy porotní patří: 
A. Zločiny nebo v V· kého tiskopisu. precmy spáchané obsahem něja-
B. Nížejmenované zločin ~ V' ods~.v 61:: 2. rušení veřejnéh% a kl ~CIllY: 1. velezráda, 

zdvlzem a vzbouření, odst ~o Oje, v o~s~. 76.: 3. po-
92., 191., 137., 103., 105" 574 .. 4. ;:e~e]pe násilí, odst. 
odst. 97.: 6. falšování '': . ', zneuzly~m, n;oci úřední, 
IS7:: 7. falšování minc~~r~á~rC~s~~P1rU uyerpíc~, odst. 
stVl, odst. 107.' 9 nás'l " . " 8. rusem nabožen
zprznění. odst.' ll9 ' 111 ne ~mllstvo, odst. 117.: lG. 
odst. pS.: 12. vražd~ n~boS~~~!~O ~rotl přirozenosti. 
vyhnam plodu, odst. 130' 14 'd? vst. )2S:. }33.: 13. 
129.: 15. těžké poškození" : o ozem dltete, odst. 
?oj ~ odst. 134.: 17. žhářst;a tele, .odst. 135.: 16. sou
rem, odst. 169 . 19 kráde v I, dOdSt. IS9.: IS. zpronevě-

.,. z, o st. 163.: 20. loup ež, odst. 
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162.; 21. podvod, odst. 174.; 22. utrhání na cti. odst. 
lll.; 23. nadržování zločincům. odst. 58.; 24. zlehčo
vam úředních nařízení a pobuřování. odst. 79. a 83.; 
25. popuzování k záští, odst. 82.; 26. nebezPečné použí
vání třaskavin, odst. 219. 

V případech pod Č. 4. lit. c), e) a n. pod č. 8 .. 
10., ll., 13.--19. a 21.-24. patří zločiny a přečiny jen 
tehdá před porotní soudy, když má dle zákona na ně 
nalezen býti tre~t žaláře nejméně pětiletého anebo když 
státní zastupitefstvo učiní ve spise obžalovacím ná
vrh, abY pro velikou zlomyslnost a nebezpečnost nebo 
pro zvláště přitěžující okolnosti nalezen byl trest delší 
než 5tiletého žaláře . 

Sborovým soudi'tm I. instance (zemským a kraj-
ským soudll1n) přísluší jako soudúm nalézajícím právo 
vynášeti rozsudek ohledně všech jiných nahoře ne-
jmenovan~Tch zločinú a přečinú. . 

Soudy okresní mají tlrávo vynášeti rozsudky 
ohledně všech ve všeobecném zákoně trestním uve
dených přestupkú, jakož i ohledně jiných přestupkú. 
jež byly jim výslovně přikázány, a sice jsou to pře
stupky proti zákonúm: 1. o vyrábění, prodeji a držení 
zbraní a nábojú (munice), jakož i o nošení zbraně, viz 
odst. 215.-216.; 2. o ochraně osobní svobody - viz 
odst. 104.; 3. o ochraně domovního práva, viz odst. 
75.; 4. o ochraně písemního a listovního tajemství, 

. viz odst. 75.; 5. o právu spolčovacím, viz odst. 89.: 
6. o právu shromažďovacím, viz odst. 89.; 7. o pře
stupcích spáchaných tiskopisy; 8. o úmluvách mezi za
městnavateli a zaměstnanými, viz odst. 183.; 9. zákon 
proti osobám práce se štítícím a tulákúm, viz odst. 
ll.; 10. zákon proti lichvě, viz odst. 185.; ll. o za
mezení a potlačení nakažlivých nemocí zvířecích. viz 
odst. 352.-359.; 12. o zmaření exekuce. viz odst. 96.; 
13. o přípustnosti podržení v donucovacích a polepšo
vacích ústavech; 14. o nebezpečném užívání třaskavin. 
viz odst. 219.; 15. o -podmořském telegrafu; 16. o prá
vech autorských, viz odst. 172.; 17. o přímé osobní 
dani; 18. o obchodech vystěhovatelských, viz odst. 
2ll.; 19. o obchodu potravinami a předměty požitný
mi, viz odst. 344., 345.; 20. zákon o zamezení opilství, 
viz odst. 127. 

(42, Pojem práva.) 71 

. POJE~, »PRÁ: V A« (latinsky: ius). V zájem-
ne, ~tyk>: }I~.I mezI se?~u .. to~o . vyžaduií, aby se 42 
vzajemne Jejich obcovam Jlstyml zásadami řídilo P' 
ve!ll« rozuEJ1ín;e so!!hrn .. všech těchto zásad. Zájel~ľ~t~~~ 
~,jeho 0l?canu. yyzadujl toho, aby ve státu nebyl po
rad, ek rusen; JeJIch bytí a vývin byly by nem " , . 
1 d b k "d' hl ' oznyml ( y y az y mo Jednati jak by sa'm chte"l N' t~ , . d h t" , ' . apro 1 
prayy je !l0 ,o s Oj~ pra~a a povinnosti druhého; obo'í 
tVOrl »praVlll pomer«, ~voboda jednoho obmezuje sj 
P?tu,d, po~.ud toho k ochraně rovné svobody a opr' ~ 
nenych zajmů druhého třeba. av 
_ . Dle svého pbjemu ~ ,obsahu dělí se právo na »ve
remé, sOllkrome a mezmarodní«. Právo veřej'ne' h" 
právn'l statk - .,.." c ral11 ,y a vereme zajmy vsech a upravuje jeiich 
pOI?ěr k statu (na př. státní právo, trestní právo atd) 
P,ravo so~krom.é .~louŽí zájmům jednotlivců nebo urČi~ 
~ych ~kuPl.n v JeJIch ob,apol!lých poměrech (na př. ob
ca~ske prayo, obchodm pravo, směnečné právo atd) 
P.ravo mezmárodní upravuje vztahy národů (států) m~~ 
Zl sebou. 

!'l"ejvětší Šást právních zásad vyvinuje se v lidu 
s~m,em z ~o~reb s~utečného života. Stálým jich uží
vamm vzm~a, »~rav:o ,!byčeiové« (lat. consuetudo, 
usus). !'l"eustalY VYVOl psava vyžaduje však toho, aby 
tyto zasa~y byly, pevne zadrzeny, a přivozuje takto 
»psané pravo« (zakon, lex). 
. Zá~~mem ro~umíme právní zásady a normy (před

PISy: pnka~y: z~kaz~), zákot;Jo~árcem v ústavní cestě 
d~ne. ObyceJove pravo vzmka zpravidla před »psa
n~m práve~«~ ono t;Iůže však i vedle něho nebo po 
nem" s.e tyontl. y ~rl;lvu" trestním nepřipouští se právu 
ObYCel~yem!1 pn1}cIPlelne žádný vliv. 
"' Narlzem a .~ynosy vydávaií VYššÍ úřady pro iisté 

pnpady a pro jistou působnost na základě zákonných 
ustanovení, neb?" pr?~ád~iíce zákonná ustanovení, -
ony nesml t~dlz ,bYh 11lkdy proti zákonům. Zákony 
mo?ou ~ase len z~~ony "zrušeny nebo zaměněny býti. 
Nanze11l mohou by tl zrusena každého času novými zá
kony nebo nařízeními. 

. P«?JEM ,TR.ESTNtHO PRÁVA. Právem trestním 
10zumlI?e pravn} věty, nebo normy (předpisy, příkazy 
nebo zakazy) zakol1odarcem v cestě ústavní dané. na 
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" t S vyhrožuje. Všeobecný 
jeiich~ n~zachovbamh t,res ~r::ck; přikazy a zákazy, je
trestm zakon o sa uJe v .. ' 
.. ť nezachovávání trestall soudove. 
llC zÚČE'L TRESTU. Vydání právních předpisů .bylo by 

d b každému bylo na vuh pone
bez praktické ceny, Ik • y y hova' vati nebo přestoupiti. 
h ' tyto hbovo ne zac • d . 

c ano,. • b ' h řádu p'rávního toho vyza U]e, 
Bezpecn9,st vJeo ecn~. o achování ])rávních norem ?ylo 
aby v prlPade nutpos I z. tředkem donucovacím JSOU 
vynuceno. Takovymt0'p1 ~s ... ky které s neposlou
obzvláště tresty a praV~ll ucm , 
cháním zákona spojeny JSou... .., .' (na-

V příčině účelu tr~st.u p~nuJI rozhcne theolle 
llky) Z nichž tyto uvadlme . • d t .• 

, . ,.. 'trest pre s IZ-
1; tIH~~rie praev~ntiVžn:, t~~~t~l~ ~a pohrozilo a že 

ně pusobltt, nebofl tm;, • ekává se že ostatní budou 
tento byl také Vy mnan, oc . ' ' 

zastrašeni;. d I t (ovné ' rovným, zub za zub, oko 
2. theor!e o P ,a. Yt - r by překročení právní normy 

za oko) ma za uce, a 
bylo pomstě,no; b b ny vychází ze zásady, že zlo-

3. theo!l~ se .eo bra bezpečnost právních stat-
činec ohrozuJe vse~ ecngu. 'ti musí' 
ků a tudíž neškodn~m uC,men ~y aby pachatel vlast-

. 4. theorie ~oleps?v~;1 nec, ceřiměřeným výkonem 
ně byl potrestan j nybl z ~l~~~obiti takže tento příště 
trestu na pachate e d mlravn:ho lepšíťo náhledu každého 
docela svobodně a . ~ sv 

zlého SkUptkOUJ~~ zrz~OZDĚLENí DELIKTŮ. D,elikte~ 
43 ' lu všeobecneho za-- (delictum) rozunume ve ,S~YdS , , opomenutí ne-

, k' ď aviněne Je nam, 
kona trestmho az e f ávní zachování se, jež nevY
bo trpění ---: tedy pr? lPr ., trestem se vyhro
hovuje danym normam a na nez 

žuje. . " pojmenovati každý zlo-
Výrazem »deh~t« muzemeakliže jím zamýšleno jest 

čin, pře~in an,ebo 'prestouvPá~' frestného jednání neb opo
jen povsechne pOJmen 

menutí. Ů V' d zákonodárství roz
, . ~pZDĚI~,E~t dDeEll·tlyK.T n~jd~leaži~ějŠí rozdělení isou 
třIďuJI roz Icne , 
tato : 
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1. Obecné delikty (delicta communia), jež mu ze 
každý spáchati (na př. vražda) a vlastní delikty (de
Iicta propria), jež mohou býti spáchány toliko osobami 
jistého stavu nebo služebného poměru (na př. sběh
nutí, zpronevěření v úřadě). 

2. Jednoduché delikty (simplicia) a kvaliiikované 
(qualificata). Prvními vyrozumívají se všecky oby
čejné delikty, kdežto druhé vyznačují se přistoupe
ním jistých okolností k činu trestnému (na př. jednodll
chá vražda, jednoduché zpronevěření oproti vraždě na 
příbuzn~rch nebo zpronevěření v úřadě). Kvalifikované 
delikty mohou býti těžšími než delikty jednoduché (na 
př. vražda naproti vraždě na příbuzných) anebo také 
lehčími (na př. vražda naproti zavraždční dítěte). _ 
V poslednějších případech mluví se o deliktech privile
govaných, poněvadž je zákon mírněji trestá pro iisté 
polehčující okolnosti. 

3. Politické a nepolitické delikty (na př. zavraždě
ní vůdce nějaké strany z dflvodů politických - bez 
osobní zášti, oproti vraždě z pomsty). Toto rozdělení 
přicházívá v praxi zřídka, a používá se ho jen ve smlou
vách mezinárodních o vydávání zločinců. 

4. Kriminální a policejní delikty - dle toho, · zdali 
ohledně jích příslušnými jsou soudy nebo policie. 

5. Lehké a těžké delikty, dle toho, je-li na ně ulo
Žen nižší nebo vyšší trest (na př. podvod jako zločin 
nebo přestupek). 

6. Delikty, spáchané nějakým jednáním nebo opo
menutím. Prvější (delicta commissiva) záležejí v něja
kém konání vzdor zákazu, ony bývají také nazývány 
»positivním bezprávím«. Druhé delikty (delict'3 ommis
sionis) spočívají v zavinilém opomenutí nějakého jed
nání zákonem žádaného vzdor tomu, že je bylo možno 
snadno vykonati. 

Rakouský trestní zákon dělí delikty na "ZLOČI
NY« s jedné a "PŘEČINY a PŘESTUPKY" s druhé 
strany. Rozdíl mezi přečiny a přestupky spočívá jen na 
rozdílnosti příslušnosti, nebof pro přestupky jsou pří
slušnými okresní soudy, pro přečiny soudy sborové (po
rotní nebo nalézací). 

Hlavní oddíly všeobecného zákona trestního ob. 
sahují toto rozd ělení a pořadí c1eliktíl: 
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I. O ZLOČINECH jednají hlavní oddílY, a o sic~ : _ 
· ' d- tlražení Veličenstva' a udu ~Isa,r. 

7. ~o~~.e~~~e~i ~eřejného pokoj.e a zlo čiIiu proti va
lečné moci. §§ 58.-67; tI:- z.), . . . 
o pozdvižení a vzbourem, §§ 68.-:-~5 .. tl. z" 

~. o :veřejném násilí, §§ 76.-100. tl. z". . 
. o "'zneužití moci úřední., §~ 1~1.-105,' otI. §z§., až 

10. o padělání veřejných uvermch paplru. 106. 11. 
117. tf. z.; §§ 8 121 t· Z' 12 o padělání mince. 11.- . I. .: . 

. -, 'b - tví §§ 122-124. tl. z .• 13. o rusem na ozens . - " .., h zločinech 
14. o násilném smilstvu. zprznel1l a llnyc 

smilstva. §§ 125.-133. tf. Z. ; . 
-d- abití §§ 134 -143. tr. z., 15. o vraz e a z , _. . §§ 144 -148 tl' Z' 

16. o vyhnání plodu ze zlvota. .'. . . . , 
17. o odložení dí!ěte, §~ 149. d~l.§tl. l~'i - 157. tr. z. : 
18. o těžkém poskozel1l na e '. . 
19. o souboji, §§ 158.-165. tr .~ z., . 
20. o žhářstJí. §§ 166.-!?0. Y§ti71 - 189. tr. z.; 
21. o krádezl a zproneverel1l, . ' 
22. o loupeži. §§ 190.-196. tr. z. : 
23 o podvodu, §§ 197.-2_05. tr; z.. . 

. o dvojnásobném manzelstvl. §§ 206.:-208. tr. z. ; 
24. t h" cti §§ 209 a 210. tr. z., 
25. o u r ':111 ~a, '_. o ' §§ 211-222. tr. z. ' 
26. o nadrzovam zloc1l1cum. · Č 

II. Následující hlavní od~í1y jednají o PŘE l 
NECH a PŘESTUpcíCH. a sice: 

- . , pokoii a řádu §§ 278.-310.; 
5. proti verejnemu 'o 't- 'm jež náležejí 
6 proti veřejným ustavum a opa rem • 
. ku společné bezpečnosti, §§ 311.-330.; 334 . 

- . ' h 'řadu §§ 331 - ., 7 proti povinnoster,n _,ve reJl1e o u ". . 8: proti bezpečno§s§tI3Z913V~ol~ 335.-392., 
9. proti zdraví. . " , - t 

10. o jiných přečinech ah Př.~st§u§Pc~O~'~~3 ~ezpecnos 
těla porušují nebo o rzull. _ . . I 'ť. t ' §§ 
O Přestupcích proti bezpecnostl v as I1IC VI, . 11. 

43~ře:~L~p~ích proti bezpečnosti cti. §~ 487.-~99. ; 
12. o _ ' h r veřejné mravopocestnostl, §§ 13. o prestuPclc pro I 

500.- 525. 
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Přítomné dílo má z dflvod ll, jež v úvodu uveden y 
jSOú, následující rozdělení: 

I. Všeobecné pojmy. 
II. delikty proti státu. 

III. delikty proti válečné moci, 
IV. zločiny veřejného násilí, 
V. rušení veřejného pokoje a pořádku. 

VI. delikty osob úředních a proti osobám úředním. 
VII. delikty proti osobní svobodě, 

VIII. delikty proti náboženství, 
IX. delikty proti cti. 
X. delikty proti mravopočestnosti. 

XI. delikty proti životu a zdraví, 
XII. delikty proti vlastnictví. 

SBÍHÁNí SE VÍCE ZLOČINŮ (konkurrence, 44 
§§ 34., 35 .• 267. tl'. z.). "Spáchal-li někdo více de-
liktll (a sice buď více deliktů stejnéb.o druhu opětov
n ě anebo více deliktů rilzného druhu současně nebo 
za sebou). jež jsou předmětem téhož v~'šetřování a 
odsouzení. budiž potrestán podle toho zločinu. na který 
uložen jest ostřejší trest. přihlížejíc však i k ostat
ním deliktům, na které při vyměřování trestu budiž 
vzat ohled jako na okolnosti přitěžující (viz odst. 51.). 

·I(onkurrence zločinu (concursus delictorum) jest 
také tu. když jedna a táž osoba spáchala více deliktiI, 
které nejsou shrnuty v iediný celek a z nichž dosud ani 
jediný nebyl předmětem odsouzení. Tato konkurrence 
může v tom spočívati, že jedna a táž osoba více roz
ličných deliktů spáchala (věcná ~ reální - konkurren
ce). anebo že v jednom činu skutková povaha více de
liktů uskutečněna jest (ideální - formální - konlulI'
rence). 

O konkurrenci zákonné lze mluviti. když jedním 
a týmže deliktem více různých zákonných předpisiI 
bylo překročeno. V případu tom budiž použito toho 
zákonného předpisu, jenž nejobšírněji případ vyčer
pává; speciální zákon předchází tudíž zákonu obecné
mu. kvalifikovaný nebo privilegovaný delikt před obec
ným deliktem. 

PUTATIVNt DELIKT (domnělý) jest tu, když 45 
někllo zamýšlí n ě j a ký čin, jenž není sice zakázá n, -
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o kterém však pachatel omylem má za to, že jest 
trestným. Tyto činy nemohou zakládati zodpovědnost 
podle trest. zákona. 

Na př.: X. zamýšlí usmrtiti Y., najde ho v lese 
ležeti a střelí naň. V tomto připadě byla by tu vražda: 
později se ale ukáže, že Y. byl v tom okamžiku, kdy 
na!l bylo střeleno, již mrtev. - Poněvadž vraždu na 
mrtvole spáchati nelze, není t u žádného deliktu, byť 
i pachatel byl měl zlý úmysl a zamýšlel spáchati vraž-
du (viz také odst. 59.). 

PŘEDSTÍRANÉ (fiNGOVANÉ) DELIKTY. Stává 
se, že zločinec, aby zakryl nějaký zločin jím spáchaný, 
_ nějaký jiný delikt předstírá, t. j. taková opatření 
činí, že dle zdánlivého dojmu lze na nějaký jiný čin 
souditi, než který skutečně byl spáchán. Tak stává se. 
že vrahové kladou použité zbraně nebo použit~T jed atd. 
vedle jejich obětí, nebo že pověsují osoby jimi zardou
sené, aby mělo se za to, že , tato dopustila se sebe
vraždy: dÍlm se zapálí, aby mrtvola zavražděnéh o 
tam shořela nebo krádež nebo zpronevěření nebyly 
odkryty: někdo tvrdí, že byl oloupen nebo okraden, 
aby jen zpronevěřeni zakryl, nebo někdo se sám po
ranil a předstírá, že na něm byla spáchána loupež: 
někoho na první pohled potkalo nějaké neštěstí (úraz, 
ku př. někdo na první pohled spadl, se udusil, utopil) -
ve skutečnosti však zPÍlsobila úraz cizí ruka: někdo 
byl při nějaké rvačce lehce poraněn, anebo nebyl vÍl
bec poraněn, nebo má starší rány, zvětší nebo zhorší 
je. nebo vydává je z pomsty za nové, aby pochatel 
byl přísněji potrestán anebo aby z nějakého přestupku 
nebo přečinu se stal zločin atd. 

Také se nezřídka přiházívá, že někdo - spáchav 
ku př. vraždu, přizná se za pachatele n ějakého men
šího deliktu - ku př. malé krádeže, jež v tu samou 
dobu byla spáchána, aby takto dÍlkazem alibi (viz odst. 
39.) předešel těžšímu podezření proti sobě . Takováto 
sebeudání nebo rychlá. pachatelem samým schytrale 
navléknutá doznání buďtež s nedůvěrou k vědomosti 
vzata, a proto budiž potom vyšetřeno, pokud jsou 
správná. -
46 ZLÝ ÚMYSL (§ 1. tr. z.) . "Ke zločinu potřebí 

" jest zlého úmy slu (bOser Vorsatz). (v zákoně při-

(46, Nedbalost.) 17 

cházívají také tyto výrazy' »úmyslně rb ' . 
vorsatzlichJ. »zlomyslnost« [Boshel't"] «v I a ~ lchtlJch, 

tl ' h-J h 'I v I" ' • "veeome« [WI S-
sen ~c ' . »sc. va ne« .. gefhssentlich]). zlý úmysl dává 
se vsak za vmu netolIko tehdá kdyzv pV1'ed t' v v . v dl' lm, nez se 
n~co pre sevza o nebo opominulo anebo kd v 
predse~~alo neb opomíJ~lo, zlo, jež ~e zločinem ~~s:~ t~ 
jen~,. pr!mo .?y}o rozyaze!l0 a zamýšleno, nýbrž i kdO". 
z nejakeho ]Ineho zleho umyslu něco bYlo předse ~z 
~e?~ opom~nyto, z čehož zlo, které tím povstalo v~tyO 
ce]l1e pochazl anebo alespoň snadno povstat' o v' -

p. VI ' I ". 1 muze.« 
" Iv~ m:ys en ,y (Š ll. tr. z.) nebo pro pouh " I 

pokud zadny zevní čin n~byl předsevzat, aneb6 ~~~~~ 
opomenyto. ne~yl?,. co zakon předpisuje. nelze nikoho 
~odpov~dnym Cllllt!.« V obyčejné mluvě se vok'· M 
slenky JSou cla prosté« (Oedanken sind zo I1ÍI~~i)~ '" y-

I rED~ALť?:ST, (~~~r1assigkeit) liší se od zlého úmy-
s u 1!}1, ze Pll m ucmky z deliktu vznika '" b . 
zat;JYSle!ly. Provinění spočívá však již v to~ICk;l~k;Z 
IJvemu llcm ku nebylo zabráněno ačkol' b i ~ tg'. ,ten!~ zamezit! při použití je~ malé ~pat~nts~ic~~~e~ .o . 1 e Vll e. a to tlm více. pakli on podle svého 
lanl, v :)?st~ven,í nebo podle sv ých zv láštních os~~~gh 
pO/nelU .I~ I edvldatl mohl nebo musel že by tyt 'vo I nasto~~P1tl mohly . ,. o ucm ,y 

~1I:n bylo. tte?a menší opatrnosti, tím přísněji se 
PosuzuJe· provmem a naopak. 

Kdežto při zločinech se zlý úmysl v v d . 
V!ně~lí i~sht vyloučeno. dostačl všude p~z~ř~~in!c~O~ 
pres UPCIC . tam. kde zákon výslovně zlého' I 

bk .]trestnohstl ~e':~v~a,duje. již pouhá nedbalost um~1Yu 
:v y pac ateh pncltany. 
t Při posuz?vál1í !ledb~losti hraje velikou úlohu před

s ava ] puvod)nI sO~lv!sl~stl (ursiichlicher Zusammenhang 
ca,lIsa l1 e,x us . Kazdy lIdský čin jest souhrnem okolno~ 
St l, kte~ e ,doh romady se sešly nebo po sobě ' V' I I 
a .. llecha::~ po sobě nějaký následek. Dle PI~C~I~ (~:,a r 
111119 . stacl. když Iid s~(á. čil1l! ?st těmto okoll1~steml ~~l; 
sl1l;:~'1 dala, nebo takc ]el1 ucinnost jejich zabezpečila 
Z:'YSI a nebo . ullchhla, tak že účinek (§ 140' 
tl . ~.) nla~touPIL llmto zpfl sobem stojí čin :t n:í s l ec1ť l : 
v puvoe 111 sOllvls loslI. ' 
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NÁHODA (casus) jest v právním slova smyslu udá
lost. která nastupuje. aniž by k ní vůle lidská směřovala 
a jež ponejvíce nastupuje. aniž by byla předvídána. Tím 
rozumí se nejen vše to. co od vůle lidské nezávisí (vis 
major), na př. bouře. povodeň, zemětřesení atd., nýbrž 
také to, co sice z lidské síl Y. n i k o 1 i v však z lidské 
vůl e pošlo, na př. : A. skočí do loďky. tato se převrhne 
a B. se utopí. Konečně může tu také býti lidská vůle, 
nikoliv ale směr její. na př.: A. poděsí ze žertu B., jenž 
následkem silné srdeční vadY bude raněn mrtvicí. 

OMYL (erro r) záleží v nesprávnosti představy. 
On může záležeti v neznalosti zákona Cerror, igno
rantia iuris) - jež dle odst. 59. nikoho neomlouvá, nebo 
v omylu ve skutečnostech (error factO, jenž v jednání 
nepoznává trestného činu, na př. : A. zastřelí B. podle 
svého náhledu v sebeobraně, poněvadž se obával, že B. 
ho zavraždí; později se však ukáže, že B. byl choro
myslný a ž e dělal toliko nevinné posuňky. - O omylu 
v předmětě (error in objeeto,. in corpore) mluvi se 
tehdy, k dyž pachatel proti jistému předmětu jedná -
v chybném domnění, že má před sebou nějaký jiný 
předmět, ku př . : A. zamýšlí zastřeliti svého nepřítele, 
nepozná ho v šak v temnotě a zastřelí svého vlastního 

. bratra. 
CHYBA V ČINU. - (aberatio ictus) jest tu, když 

nebyl zasažen zamýš lený , ný brž n ějaký jiný předmět, 
ku př. : A. střelí na B. a zasáhne C., jenž vedle stál. -
(O putativních deliktech viz odst. 45.) 

47 DŮVODY TREST VYLUČUJíCÍ: Vyloučení 
příčetnosti (§ 2. tr. z .). "Zlý úmysl jest vyloučen a 

čin nebo opomenutí se nepřičítá za zločin : 
1. když pachatel jest zcela zbav en užívání roz

umu; 
2. když čin při střídavéln pominutí sm yslÍ! by l vy

konán v čase, pokud pominutí trvalo, nebo 
3. v úplném opilství, ve kteréž se pachatel při

pravil. nemaje zločin v úmyslu, aneb o v jiném poma,tení 
smyslil, v němž si činu vědom nebyl (viz odst. 127.); 

4. když pachatel je š tě 14. roku věku svého ne
dosáhl; 

5. kclvž se udál takový omyl, pro kte rý neby lo lze 
v č illll sáatřovati zl očinu (viz odst. 46.); , 

(48, Nutná obrana a stav nouze.) 79 . -------_._ -

6. když zlo povstalo náhodou anebo z neznalostí 
následků činu (viz odst. 46.); 

7. když čin se stal z neodolatelného donuceni nebo 
u vykonávání spravedlivé obrany z donucení (viz odst. 
48.).« 

Jelikož soud musí z povinnosti úřední dbáti důvodů 
trest vylučujících (§ 3. trest. ř . ) i tehdy, když se obvi
něný na ně neodvolává, musí se zřízenci bezp. při pří
pravném vyhledávání snažiti vyšetřiti, zdali a které 
jsou tu dflVody trest vylučující. 

Příčiny. pro které trest pomíií. jsou ony okolnosti, 
jež po činu trestném nastupují a způsobují, že trest po
míjí. Důvody tyto jsou : 1. smrt. 2. potomní choroba du
ševní. 3. výkon trestu (víz odst. 54.), 4. účinná lítost 
(viz odst. 59.). 5. udání p['i velezrádě nebo hazardní hře, 

.6. prominutí při soukromý ch činech obžalovacích , 7. 
promlčení (viz odst: 52.), 8. udělení milosti a 9. státní 
smlouvy (doložka všeobecné milosti (Amnestieklausel 
a zásada speciality). 

NUTNÁ OBRANA A STAV NOUZE. Ze někdo 48 
spravedlivé obrany z donucení použil, lze za to -
míti jen tehdá, kdy ž .z povah y osoby, místa, doby 
skutku nebo z jiných okolností důvodně lze souditi, ž e 
nutné obrany toliko proto použil, aby odvrátil od sebe 
nebo jiných osob bezprávný útok na život, svobodu 
nebo jmění. nebo že vykročil z mezí takovéto obrany 
pouze z překvapení, ze strachu, nebo z leknutí. Kdo 
v nutné obraně jedná, mÍl že útok proti sobě podniknutý 
jen potud odvrátiti, pokud toho nezbytně účel, t. i. nut
ná obrana oproti nezákonnému útoku vyžaduje. Byl-li 
útok odvrácen a pachateli bylo zabráněno jej opako
vati anebo v něm pokračovati, anebo když pachatel 
stal se k tomu neschopným, jest tím hranice nutné 
obrany dosažena a bylo by tudíž dalš í zlé nakládání 
s pachatelem nebo dokonce jeho zabití z pomsty , z hně
v u atd . překročením nutné obrany (v Ybočení z mezí 
nutné obrany - Nothwehrexzess). 

Neodolatelné donucení (vis conijJulsiva) spočiv {t 
v tom, že někdo třetí tělesnou (fysickou) nebo mrav ní 
(morální) silou - kterou vlastní silou nelze odvrátiti 
- na vlIli někoho tak pitsobí, že tento k spá chání n ěja 
kéllO tr estného činil pohnut se v idí. 



8_0 _____ .--(5-0-, _N_eo_d_ů_vo_d_n_ěn_á_o_m_l_uv_a_, l _____ _ 

Jakousi formou neodolatelného donu<.:ení jest tak 

zvaná 
Nouze, která v právním slova smyslu nastává, kd yž 

někdo bez vlastni viny dostane se do nebezpečí, jež jen 
poškozením cizího právního statku od sebe odvrátíti 
mÍlže. K stavu nouze se tedy předpokládá: 1. vlastní 
nevinna, 2. hrozící nebezpečí, jež nelze žádným jiným 
prostředkem odvrátiti, 3. cizí právní statek nesmí míti 
větší cenu, než ohrožený vlastní statek. 

Nutná obran!il. a nouze líší se od sebe podstatně 
,v tom, že při nutné obraně jest odražen ten, jenž bez
právně útok činí, kdežto při stavu z nouze (na př. při 
požáru, povodni atd.) jednající nezakročuje na útoční
ka, ný brž na práva a statky někoho třetího, jenž na 
stavu tom jest nevinen, tedy se přímo dopoušti ně
jakého deliktu, aby odvrátil nějaké větší nebezpeči, jež 
jemu, jehO ž ivotu a zdraví, nebo jmění hrozí. -

49 pŘIčíTÁNÍ PŘI DELIKTECH SPÁCHA
, NýCH TISKEM (§ 7. tr~ z.). "By l-li čin trestný 

spáchán obsahem tiskopisu, jsou vinni týmž deliktem 
spisovatel, překladatel, vydavatel, nakladatel anebo 
sprostředkovatel prodeje, knihkupec, tiskař, při tiskopi
sech občasn~l ch (periodický ch) také zodpovědný re
daktor, jakož i vÍlbec všecky osobY, jež při tisku nebo 
rozšiřování trestného tiskopisu spolupůsobilY, ač -
lze-li na ně vztahovati ustanovení odstavců 46 .. 57. 
a 59.« 

"Trestnost (§ 10.) počíná pro spisovatele, přelda-
datele, v y da'vatele, redaktora a nakladatele odevzdáním 
díla, jež se má zmnohonásobnit, do tisku, pro ostatní 
vinníky však počátkem jich spolupi\sobení.« 

O zákon u tiskovém viz odst. 260. 

50 NEODŮVODNĚNÁ OMLUVA. "Neznalostí to
hoto zákona nemtl že se nikd o omlouvati (§§ 3., 

233., 238. tr. z.). 
Jednání a opomenutí. jež v tomto zákonu prohlá-

šena jsou za přečiny a přestupkY , isou taková, že každ~l 
sám od sebe je za nedovolená poznati \l1Í1Že, anebo 
toho druhu, ž e pachatel dl e svého stavu, své služby, 
své ž ivnosti, svého zaměstnání nebo dle jiných svých 
pOlll ě rl1 j e~t po vinen zlI:Hi 7,;'d,::l7_y II prík:tzy na n ě se 

(51, Přitěžuiící okolnostL) 81 

vz!ahující. Již čin, jenž proti nějakém 'k ' 
chan, anebo opomenutí jehož b I u za a~u byl spa-
n ějakému příkazu, stává se Přesfugk~~ dOPbustě~ov .proti 
pokud v tomto zákonu za tak' ne o PI eC111em, 
by při tom bylo zlého úmy slu ~ve~o se .prohlašují, aniž 
jaká škoda nebo újma byla lJO ne t ol amz by z toho ně-

Zl v . vs a a, 
" OC111 povstává ze I I . 

tr. z.), nikoliv z povahy t~h~mys nl?stlv pachat~lovy (§ 4. 
hkty tudíž lze spáchati také ;l~a ~e~z'lb~\spachan, De
ný ch, na dětech spících a ta PI 0':1111 CIC , c,horon1Ysl
samy škody si pfejí nebo k ní ~Ov?,,~,h osobach, které 

"Okolnosti omluvné (§ . vo UlI.« vv 
jaký vzhledem k pach~teli~; tl. z.): pr~ pez zločin ně
vinníků nebo účastníků tolik ebo n.ektelemu ~e spolu
trestný m býti přestává nema~' pro Jeho . oso~m poměry 
spoluvinníky a účastníky.« JI se vztahovati na ostatní 

Přitěžuiící a polehčuiící okolnosti. 

1. PŘITĚ~UJíCÍ OKOLNOSTI (§§ 43 -45 
263. ~!: ~.) . " Č111 trestn~r jest vúbec tím vě't VO ~ ,a 51 
zraleJsl Jest rozvaha čím úm I VOY> V> SI, clm ' 
zločin předsevzat. čín\ větší šk~~ n~Jy pr~prava" s níž 
n ebezpečí s tím spojené, čím , ~Im z?uso?ena ~el~p 
ITIL! použíti možno anebo čím me,ne opat! nosb, pr,otl ne
ruseno.« vIce povlllnostl bm po-

Zvlá~~ní o~?lnosti přitěž ující jsou ' 
A. Pn zlocmech: . 

a )) "s~ác~áno-li více zločinÍl rlIzného druhu; 
b spa~~an-lI týž zločin opětně' 
~)) bsvYel-dh1 l,:l~~il!eck již l;lro stejný ' zločin trestán ' 
, - I JlIle zloclllu' ' 

eJ b~l-li PŮbvodc~m, n~vo~lcem, náčelníkem zločinu od 
v Ice oso spachaneho a konečně 

fl kdy~ ?b,,:in ěn~' ve vyšetřování soudce 'v , . tales ~yl11l okolnostmi obelstíti hledí.« smy sleny ml 

,B. Pn přečinech a přestupcích: . . h v 

denych 6 prípadú ješ tě: vYjma na ore uve-

g) »pokračování v trest činu PO del Y> d b h) číl Vt V>' . SI o u' 
, ll ve ~ I lest nebezpeč í, jež s e z trest!· 1Jvred-

Vlclatl cl ;] , nf'b o " . CIllII 

6 
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i) čím většÍ jest škoda z něho skutečně vzešlá; 
k) čím důležitějšÍ lest. poměr ,obviněného k poškoze

nému nebo urazenemu; 
1) byla-Ii svedena mládež nebo jiné počestné osoby; 

m) dány-li škodlivé příkladY v rodinách. nebo 
n)~ bylo-li zPÍlsobeno veřejné pohoršení; 
o) bylo-li k vykonání deliktu potřebí yíce ~~su nebo 

přípravy. nebo větší překážkY musily by tl odstra-
něny; . \- . ." • t 

p) při činech trestných. proti vere)n~ n:ravopoce?: 
nosti. když vinníkem Jest osoba. lez ma vychova11l 
a ví::e vzdělání.« -
II POLEHČUJtct OKOLNOSTI (§§ ~6 .. 47 .. a 264. 

tr. z.) jsou pi'i zločinech. přečinech. a prestuPclch: 

A. Dle povahY pachatelovy: 
1. »není-li pachatel v době s~ás~aného zl~činu j~ště 

20 let stár nebo (jen P'ři precmech a prestuPclch) 
ještě věk nedospělosti nepřekročil. sl~b~í~O roz
umu nebo velmi zanedbaného vych?vam .Jest; 

2. byl-li před spácháním trest. činu bezuhonneho cho-
vání; •. k ť t 

3. spáchal-li čin trestný k něclmu p'on~ ?U I. ze s ~a-
chu nebo z poslušnosti nebo (pn precmech a pre-
stupcích) z domnělé vážnosti k nekomu; . 

4. nechal-li se pohnouti k činu trest!l~m.u v p~udk~m 
pohnutí mysli. vzniklém z obycemeho CitU lid-

ského; .. db I ť 5. když spíše příležitostí. z CIZI ne a os 1 se ~u I~a-
skytnuvší. k činu trestné~u 9yl sved~n nez sam 
s úmyslem napřed rozvazenym k nemu se od-
hodlal; - • ť" h db ' 

6. dal-Ii se svésti k činu trestnemu IsmCI c u o ou, 
7. snažil-li se škodu zpÍlsobenou s účinnou h0.rlivostí 

napraviti nebo další zlé •. následkY,zamezltl; v 
8. když sám se udal a k cmu trestnemu ~ozn~l: ac 

mohl snadno utéci nebo nepr0:l:I:azen. zu~tat:. v. 
9. udal-Ii jiné skryté zločince a k Jich pľlstlzelll prt

ležitost a prostředkY poskytl~ • • ,. 
10. bvl-li vězněn delší dobll z~ vvset rova11l bez jeho 

vl llv prodloužellého.« 
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B. Dle povahy skutku: 
1. -zÍlstalo-1i při pokusu. v té míře. jak daleko bylo 

ještě od pokusu k vykonání činu trestného' 
2. byl-Ii spáchán čin trestný s dObrovolným' zdrže

ní~ se. zpÍlsobení větší škody. k čemuž bylo pří
leZltostl; 

3. je-Ii .ško9a ~e zloč.in~ povstalá. l1epatrnou. nebo 
obdrzel-h poskozeny uplnou nahradu nebo zadost
učiněnÍ." 
] elikož na přitěžující a polehčující okolnosti (dle 

~~ 48; a 2~5. y. z.! má se }Hátiv zřetel z povinnosti 
:1l·ev~I~I. maJ~ snzencI bezp., pn k?zdém trest. činu vy
setntJ. zdalI tyto okolnostI tu stavají či nikoliv. 

PROMLČENÍ (§§ 227.-232.) znamená uply- 50 
nutí jisté doby. po níž ani vyšetřování ani "
trest pro nějaký zločin. přečin nebo přestupek více mí
sta míti nemllže. tas promlčecí ustanovuje se 

vo A. p~i zločinech: a) na něž uložen jest trest žaláře 
c10ZIVOt11lho. - na dvacet let. b) při zločinech na něž 
by dle zákona uložen býti měl trest od desíti až' do dva
cíti let. :-:- na}O let; při v~~ch o.statních zločinech na 
5 let. Pn zloclllech. na nez ulozen trest smrti není 
žádného promlčení; • 

]3. při př.t:činech a přestupcích: a) na 3 měsíce. 
kdyz n.a p~ecm neb? prestupek uložen jest nejvýše 
trest vezel1l 1. stupne. nebo pokuta až do 100 korun 
b) na 6 měsicÍl. když uložen trest věZení tuhého ne~ 
ba pokt.lta ~z . do ~OO k02·un. c) na 1 rok. když těžší 
tresty. lakoz I ztrata prav a oprávnění uloženy jsou. 

, C. ťři policeiních přestupcích na 3 měsíce (vi7 
1111ll. nar. z 3. dubna 1855 Č. 61 ř. z.). 

»Promlčení však jen tomu prospívá kdo ' 
a) z~, zločillu. přečinu nebo přestupk~1 ji ž' žádného 

uZltku v rukou nemá; 
b) také. pokyd tO]lO p_ova]la činu trestného dopouští. 

podle sve moznostl nahradu dá' . 
c) po čas ku promlčení ustanovený ' žádného zločinu 

. přečinu nebo přestupku více nespáchal a . 
d) ze zemí těchto neuprchl." . 

_ ~P rornlč~l~ :,šak se přeru~uje. když na pachatel e 
Jakozto obvllIeneho vydána byla obsílka. rozkaz po-
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stav ovací, nebo zahrkací, I~ ebo .)<dYŽ .bYlo y~neseno 
usnesení , že proti němu ma POCIt! vysetrovanl, n~bo 
když jakožto obviněný. již by l, vys}e~hnu.t pebo zatcen 
anebo h O!lěním nebo lIsty zaty kaclml sÍlhan.« 

IMMUNIT A POSLANCŮ (Jat. i~mun:,s - ne-53 dotknutelný ), (Zák. z 3, října 1861 r. z, c. 98.). 
§ ~ 1. "Clenové (poslanci) říšské ra~y nebo z ef!!

sk~r ch sn ěmil (také delegací a kontľol!ll, k?ml~e stat. 
dlulIu nemoh ou PľO hlasování ve vykon~v~11I ,s~eho 1~0-
v olání nikdy ku zodpovědnosti potahova11l bYÍl, kde~~o 
pro vÝľoky u vykonávání povolání uč in ě n é jen dotyc-
ný mi sbory, jichž členy jsou.« , 

§ 2. "Zádný poslanec nesmí b e~ svolel1l 0}10h9 
sboľu zákonodárn ého. jehož členem, Jest: pro .neJa~y 
tres tný čin za tknut nebo soydn~ . stíhan by tl . vYJma, ze 
by by l dopaden na čeľstvem C1l1U. « 

EXTERRITORIALlT A (lat: exte ľra = mi~lo zem) . 
Pod touto vyrozumívá se, že jÍsté oso,bY, .ku, p.~. ,ve)vy 
slanci vyslanci, osoby k vyslanedv l. nal ezeJlcl , K?n
sulové, cizí mocnáři nejsou podrobel1l pO .,90bu sve.ho 
zdejšího poby tu všeobecné prav5)11~ocI ~,deJ s \ch soyduv. 
T' ci bezpečnosti mají se kazdeho ured11lho vvkonu 

hlllzedn , t 'chto osob zd ržeti. a moholl proti 111111 J,ey 
o e ne e , . t'" I povaz 
tehdá zakročiti, když ty t 9. osoby ~IVO JII~YC 1 " "-
li vě ohrožují. - DOI11 Y Je jich neSJTlI - vYjma prIpadu 
nutnosti - (v iz odst. 31.) překľoče nv ~ .v l1lch a1ll za
tknutí ani pľohlídka atd. předsevz.ety bYÍl. B~lo-I,1 vbr to 
však nutno, budiž to úřadu ozna~eno za tlln uce em. 
aby další opatření učinil (§ 61. tr. d. 

54 DgUHY TRESTŮ (§§ 12.- 25 . tr. z.). 1. Tľesty 
na ZIOClllY JSou : , 

1. "Smľt pľovazem; 2. ž~lář pľv nH~o stupne ~~b9 
Z' al:l'r a z'a la"I' d ľuh eho stupne nebo "t ezky pouze " " ,« " 

zalalS" tres tem ža l áře bývá vždy spojeno přidľžování 
k práci. . . t 

Tľest žalář e mitže ještě z o.;;tře!, ?yt!: 1. pos Y. 
2. vykázáním t v rdého lit ~k a. 3. p r~drze llll;' v san:ovat 
I ' <I ll zavře níl11 o samote v tel11ne komOl e. 5. v~ POV(; Je, . , . t 
zením ze země po odbyti tľes u. 
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II. T res ty na přečiny a přestupky (§ 240): 1. po
kuty, 2. propadnutí zboží, věcí prodajných anebo ná
řadí, 3. ztráta práv a daných povolení, 4. vězení, tuhé 
vězení a domácí vězení, 5. vyhostění z jednoho místa 
nebo 6. z některé země, nebo 7. ze všech korunních 
zem í státu. 

PRÁ VNÍ ÚČINI(Y (§ 26.). A. Při zločinech. S kaž
dým odsouzením pro zloč in jsou mocí zákona spojeny 
tyto účinky: 

a) "Odn ětí všech řádit. čestn ých odznakil civil
ních i vojenských; b) ztráta všech veřejných titulit. 
akademických stupňú a hodností a odnětí práva, jich 
bez povolení císařova znovu nebo zase nabý ti ; c) vy
loučení z odpovědné redakce občasn~rch (periodický ch) 
tiskopisů; d) ztráta každého veřejného úřadu nebo kaž
dé veřejné služby, čítajíc v to i úřad učitelský a 
nezpitso bilost bez výslovného povolení císařova jich 
znovu nebo zase nabý ti ; e) při duchovních sesazení 
s prebendy a nezpitsobilost takov é bez výslovného po
volení císařova znovu nebo zase nabýti; fl ztráta zpil
sobilosti k úřadu soudcovskému, k advokacii a notář
stv í, k veřejným jednatelstvím a ke každému zastu
pování před veřejnými úřady; g) odnětí všech pensí 
podle předpisit o pensích dávaných, provisí, příspěvkit 
vychovacích a jiných příjmitv, jakož i všech platil z mi
losti. 

B. Právní účinky při přečinech a přestuPCÍch. Při 
odsouzení pro přečin nebo přestupek krádeže, zprone
věření, účastenství na těchto a podvodu budiž uzná no 
na ztrátu práva daných povolení svrchu při zločinech 
pod lit. d), e) a g) uvedených. 

TRESTÁNÍ DĚTÍ A NEDOSPĚLYCH (§§ 237., 55 
269.-273.). Ciny trestné, jichž se dopustí děti až 
do desá tého roku, ponechány buďtež toliko domácímu 
kárání; avšak od 11. roku až do dokonaného 14. roku 
trestají se č in y, jež pro nedospělost pachatelovu nepři
čítaií se za zločiny (v iz. odst. 47., alinea 4.), jakožto 
přestupky u zavřením v oddě l eném místě od jednoho 
dne až do 6 měsícit, při čemž budiž vzat zřetel a) na 
velikost a povahu trest. činu; b) na stáří vinníka dle 
toho, čím blíže jest dospělosti; c) na povahu jeho mysli 
podle toho, kterak · se jak v činu přítomném, tak i 
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v předchuzím chovállí jeho na jevu dává vlastni v.ule, 
škodlivější náklonnost, zlomyslno~t, n~bo penaPfa':ltel
nost. Přečiny a přest~IP~y ned,osp~lyml spachane zusta
vují se vůbec don;ac}mu karam: ale v .:1edostatku 
toho anebo za zvlástmch okolno~tl zustavuJl se k po
trestánj a opatřeni úřadu bezpecnostl. 

56 PŮVODCE A PACHATEL. Původcem jest 
ten kdo přemluvením, podněcováním, lstivým 

předstír<lním, hrozbou, uplácením penězi, ,sliby o nebo 
jinými prostředkY něko~o svedl: aby s mm ~puvo~
cem) ' společně nebo take bez neho, ale pro neho ne
jaký čin spáchal nebo nějaké konání opomenu!. Pa
chatelem jest ten, kdo trestný čili slovem nebo skut
kem spáchal, na př. na, cti u,trhání, vr,aždu atd., a~ebo 
nějaké konání nebo oznamem, ku kteremu byl povmen, 
opomenul, na př. železniční zřízenec, jenž zřícení mostu 
neoznámi!. 
5'7 SPOLUVINNiKEM A 'ÚČASTNÍKEM (§ 5. tr. 

z.) jest ten, kdo rozkazem, radou, poučením, 
schvalováním zlý skutek nastrojil, k němu úmyslně 
příčiny zavdal, k vykonání jeho zúmyslným opatře
ním prostředků, odvrácením překážek aneb jakýmkoliv 
způsobem nadržoval, i kdož jen napřed s pachatelem 
o pomoc, kteréž mu po vykon~!1ém skutku poskytnouti 
má; nebo o podíl v zisku a uZltku se dohodnu!. 

POMOC ANEBO ÚČASTENSTVÍ PO SP ÁCHÁ
NÍ ZLOČINU (§ 6. tr. z .. ). Těchto se dopouští, kdo bez 
předchozího dohodnutí se teprv po spáchání zločinu 
pachateli pomáhá a ho podporuje nebo ze zločinu, 
o němž zvěděl, zisk a užitek béře. 

SPIKNUTí A ROTA. Spiknutí jest umluvené spo
jení se vice osob za tím účelem, abY spáchaly jeden 
nebo více jednotlivých určitých zločinů. Spiklenci 
mohou dle toho jak se na činu súčastnili. státi se vin 
!lSTmi 'jako pachatelé, původci nebo pomocníci, což 
v jednom každém případě má býti zjištěno. 

, Rota jest spojení se více osob k tomu cíli, aby 
společně a neustále páchaly zlé skutky -- jednotlivě 
ještě neurčené. Clenové stávají se trestn~Tmi dle toho, 
jak se súčastnili; rotové spojení však platí za přitěžu-
jící okolnost. 
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,qb~čej ll~ vyr?~umívá se pod spiknutím jen spik
nutJ,)ezto m~. za ucel.dosažení jistého politického cíle, 
potazm~ ~locmu, kdezto rota dopouští se ze zisku
C~ltlVOS}1 J~n. sprostých zločinů. Hantýrka má proto 
vice vyrazu, Jako »banda« (Platte) atd. 

NA~RŽOV ÁNi ZLOČINCŮM (§§ 212.-219. 58 
t~. ~). 1 en, ,!l:do zločinci nadržuje, sám dopustí se 
ZIOClllU v techto případech: a) Když někdo ze zlo
myslnosti • opo~e.ne překazit.i. zločin, kdežto by ho byl 
snadno pre.!:aZI!I, mohl, amz by vydal v nebezpečí 
sebe,. sve ~nslusmky (§ 216. tr. z.i neho ty, kdož isou 
pod )eh9 zako~no~, o,chl anou p 1staveni. bJ Ukrývfniím: 
kdyz. nek~o pat~aJlcl vrchnosti tají pomčr, kterýž by 
k o?Je~em z~OClnu, neb~ pach~tele vésti mohl, ,t. j. 
kdyz zumyslne hledl to prekazitl, aby nepřišel na jevo 
n~bo kdyz to ,alesP,oň hledí ztížiti; aneb když zločinc~ 
pred ,vrchnostl skryvá nebo známé jemu zločince pře
chovav~, an~?o schůzkám jeiich hoví, kdežto by je 
mo~l ~rekazltl. c) Pomoci k útěku osoby pro zločin 
z~tcene neb9 P~?to, stráží dOP,!l;dené poskytuje; když 
nekdo osobe neJake, pro zlocm zatčené příležitost 
k uprchnutí lstí nebo násilím ulehčí nebo 'pátrající po 
uprchlém vrchnosti překáží, aby zase byl dostaven 
O pomoci k zběhnutí viz odst. 66. . 

P9KO~TNICTVf. jest .mimo to také tu, když ně
l'.do ,ve~o~e podporYJe zlocince při skrytí nebo zaopa
tr:m vecl u~r~denych, zpronevěřených nebo uloupe
!1ych na miste, kde uniknou všemu hledání. Tak 
Jest pokoutl11ctvlm, když poukáže se pachateli úkryt 
kam on sám pozděii věc přinesl, nebo když se mu udá 
od~ěratel pro t uto věc. - Po živnostensku provo
ZUH P?koutnictví: lichváři, vetešníci, zastavárníci ho
spodstl ,a náien;ci vykřičených místností a vÝČepů. 
P?koutl11.k stava se beztrestným, vydá-li dobrovolně 
vec .odclzenou. v tom stavu, v jakém ji převzal -
byf I byla poskozena. Osoby, které isou pokoutnictví 
podezřelé, buďtež neustále pod dohledem. 

POKUS ZLOČI~U NEBO PŘEČiNU (§§ 8. 59 
a 9. tr. z.). »Ku zločmu netřeba, aby čin skutečně 
~yl ~okonán. Již, sán; pokus zlého skutku lest zločinem, 
Jakmile zlomysllllk predsevzal nějaký čin, který ke sku-
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tečnému vykonání vede, zločin však jen pro nemož
nost, pro překážku odjinud v to přišlou nebo náhodou 
nebyl dokonán. , 

Proto užito má býti ve všech případech, kde za
kon zvláštních výjimek nenařizuje, všelikých us!ano: 
vení pro zločiny vúbec daných i na pok~s~ zlocmne 
a trestati jest pokus zlého skutku za POUZltl § ~7. ht. 
a) (viz odst. 51. I. B. 1.) týmže trestem, jenž ulozen na 
zločin dokonaný. . 

Kdo jiného ke zločinu vyzývá, po:,:z:buzuJe ne~o 
svésti hledí, dopouští se, bylo-li púsobem Jeho be~ Vy
sledku, pokusu svádění ke zlo~inu onomu a ma od
souzen býti k tomu trestu, ktery by se na pokus toho 
zločinu uložiti mě!.« "' •. ... . . 

K trestnosti pokusu stacl, kdJ:'~ JednaJ~Cl Sl. pr,e5!
staví, že jeho jednání povede k Clil a kdyz chtel UC1-
nek tento přivoditi. - . 

Pokus stává se trestným, ' jakmile úmysl spáchati 
nějaký čin nějakým zpúsobem: práyní ř~d .ohrožujícím, 
na jevo vyjde. Takovéhoto ohrozem nem vsak tam, ]<de 
nějaké zamýšlené jednání bylo .př?d~~vzat? p~ostred
kem takovým, jenž jest k dosazem ucelu uplne a na
prosto (in abstracto) nedostatečným (na př . . když ně
kdo zamýšleje někoho otráviti, k tomu cíh omylem 
použije cukru na místo utrejchu.) 

Jen ten prostředek múže platiti za absolutně ne
zpúsobilý, aby přivodil cíl, proti z,ákonu tr~~tní~~ če
lící, jenž za žádné okolnosti nem, s !o pnJodlÍl za
myšlený účinek, bYť i bylo ho spravne POUZltO. 

Záležela-li však příČina nezdaru jen ve zpúsobu 
provedení činu anebo v konkretní povaze ~ebo č,in
nosti předmětu, tož jest pokus trestnym (na pr. utreJch 
proto nepůsobil, poněvadž byl již příliš starý, nebo po
něvadž byla jeho malá dávka použita, nebo poněvadž 
na dotčenou osobu, která jest na používání ~.trejchu 
navyklá, neměl účinku). Prostředek, jehož pouzltO, byl 
toliko v tomto konkretním případě relativně nezpůso
bilým. Podle toho jest tak~ po]<us tr~stným.' při ~ěm~ 
použije se takových prost~edk!1' ~tere dle Jak?s!l .~ve 
isou způsobilými, dle mnozstvl vsak k ,:yk(~pam ~~nu 
nedostatečnými, anebo jichž bylo 1}espravne POUZltO. 
_ O nástroíích k činu trestnému VIZ odst. 40. 
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Pokus není trestným na předmětu, jenž jest k zlé
mu emu nezpůsobilý. - (Příklad viz v odst 45 _ 
putativní delikt.) . . 

,Účinná litost jest dobrovolné ustoupení od doko
naneh~ ~Ok~lS~. a ~aklád~. bez~restnost. Při souboji, 
velezrade, zharstvl a pn dehktech proti zákonu o 
třaskavinách platí účinná lítost za důvod beztrestnosti, 

i když .trestný čin byl dokonán, pakliže pachatel 
z :,!astmho P?pudy výsled.ek deUktu odvrátil; při krá
~~Zl, zproneverem a hchve, kdyz pachatel účinek, jenž 
HZ nastal, zase napravil. 

Přípravná iednání nevedou sama o sobě již ku sku
tečnému vY.konání del~kt~1 a bývají jen předsevzata, aby 
tento ,z~vne byl umoznen (na př. opatření paklíčú ku 
vloupam se do bytu). Takováto jednání jsou vúbec 
bez!restna; ~oliko v těchto případech jsou trestem 0-
h:~)Z.en.::: P!l soubo)i, křivé přísaze, falšování mincí, 
pn zharstVl, velezradě a při všech deliktech proti zá
konu o třaskavinách. 

NEBEZPEČí V PRODLENÍ (periculum in 60 
mora)., Orgánlllll bezpečnosti jest jejich púsob-' 
nost zakonem vymezena a nemaií ji tudíž bez zvlášt
níc~ nutných důvodú překroČiti. Takovéto důvody jsou 
tu !~n te~dy,. hrozí-!i pebezpečí v prodlení, t. i. když 
d.alslm. ?taL~mm org~n.u bezpečnosti (na př. tím. že by 
Sl chteh dnve opatnÍ! rozkaz zatýkací nebo další in
~trukce, nebo že by chtěli vyčkati útoku) život a ma
Jetek třetích osob povážlivě byly by ohroženy anebo 
ůyla by zpúsobena nějaká škoda, kterou by jen stěží 
bylo lze napraviti. V takovýchto případech mohou 
org~~?vé ,be~pečn~sti nejen meze své púsobnosti pře-
1UOC1Í!, nybrz om JSOU dokonce povinni, hrozící nebez
pečí s použitím vší energie odvrátiti. Kterých pro
středků mají při tom použíti, bude se řídíti dle zvlášt
n?sti to.ho či onoho případu; v oznámení jeiich budiž 
vsak vzdy virslovně podotknuto, co je přiniělo k mi
mořádnému zakročení a pokud tu bylo skutečného ne
bezpečí v prodlení. 
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ll. ZLOČINY PROTI STÁTU AJEHO HLAVĚ. 

61 VELEZRADY (§ 58. tr. z.) se dopouští. kdo 
něco předsevezme. a) čímž se má osobě císařově 

na těle. zdraví. nebo na svobodě ublížiti nebo osoba 
jeho v nebezpečenství uvésti. nebo překážka u vyko
návání práv jeho vladařských způsobiti. - nebo b) 
což by k tomu bylo nastrojeno. aby se forma vlády 
násilně změnila; c) nebo část nějaká od jednotného 
svazku státního nebo obvodu zemí císařství rakou
ského odtrhla. nebo aby se státu zpftsobilo nebo zvět
šilo nějaké nebezpečí zevnitř nebo nějaká vzpoura 
nebo válka občanská uvnitř; nech t by se to stalo ve
řejně nebo potají. od osob jednotlivých nebo ve spo
jeních. osnováním. vybízením. podněcováním. svádě
ním slovY. písmem. díly tiskovými nebo vyobrazová
ním. radou nebo vlastním skUtkem. se zbraní nebo 
bez ní. vyjevováním tajností nebo úkladú k ta
kovým účelům vedoucích. pobuřováním. najímáním. vY
zvídáním. podporou nebo jakýmkoliv činem k tomu 
směřujícím. byt i byl zústal bezvýsledným.« (Trest: 
těžký žalář od 10 let až doživotně; po ' případě trest 
smrti.) 

Spoluviny na velezrádě (§ 60. tr. z.) se dopouští. 
»kdo úmyslně opomene překaziti podnik nějaký na ve
lezrádu se vztahuiící. jemuž snadno a bez nebezpe
čenství pro sebe. své příslušníkY nebo osoby pod jeho 
zákonitou ochranou stojící v dálším jeho postupu za
meziti mohl nebo nějaký takový podnik nebo nějakou 
osobu. o níž mu podnik takový jest znám. úřadu zú
myslně opomene oznámiti.« (Trest: těžký žalář od 5 
do 10 let.) 

Beztrestnost pro účinnou lítost (§ 62. tr. z.). »Kdo 
se pustí v nějaké spojení k velezrádě čelící. potom 
však toho lituje. členy jeho. jejich stanovy. úmysly a 
podniky úřadu odhalí v době. kdy ještě byly tajny 
a škoda zamezena býti mohla. tomu jest zabezpečena 
úplná beztrestnost a zatajení učiněného oznámenÍ.« 

60 URAžKY VELIČENSTVA (§ 63. tr. z.) se do
'" pouští. kdo poruší úctu k císaři osobní urážkou. 

veřejně nebo před více lidmi pronešenou haněním. rou-
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háním nebo pO,stllívállím tisko)JI'sy sd" ... b ' , . " , / ' " • e OVdll1l11 Ile ' o 
I ?!slrovamm vyobrazem ,nebo spisú,« (Trest t"k' , 
lar od 1 do 5 let.) ez y za-

, Urážka čle,nů cí~ařského domu (§ 64. tr. z.). Kdo 
sVlchu uv~d:nym zpu~?bem urazí členy císařského do
mu. dopoustJ se rovnez zločinu (Trest· žalář oel 1 do 
5 let.) ., 

III. DELIKTY PROTI VÁLEČNÉ MOCI. 

, NEDOVOLE~É NAJíMÁNí (verbovánO § 92. 63 
tJ. . z. »Kdo ne.maJe ,k tomu povolení zvláštního od 
vl~dy~ do ,yoJ,enske služby jiné. nežli císařsko-rakou
ske. hel n,aJIma. ne?o k,do v čas války verbuje vojáky 
nebo muzstvo sluzebne k vojsku patřící i třeb . 
k !omy. a?y se usadili v cizích zemích. 'nebo k~o J~~ 
ta.koveho, ~as.u gopustí loupeže lidí. aby k vojsku ji
n~l!1u nez}1 clsarsko-rakouskému přivedl rekruty nebo 
clzlr~u statu osoby k vojsku náležité za osadníky do-
puStl se nedovoleného najímánÍ.« • 

, ~okud ~~ě~í o ?so,by ,P?d. moc c}vilních soudft pří
slusn:. p~tJ,1 .1 vysetrovam I trestaní tohoto zločinu 
~oudum c!;'lln}m. trestem . jest tu žalář od 1 do 5 let; 
Je!1 v(§dobe ;raJky Jest vOjenský soud i pro ně přísluš-
nym 7. zak.,z 20. května 1869. č. 78. ř. z.). . 

V~ZVĚDACSTVí (špehounství - spionerie) 64 
AJINE VYROZUMĚNI SE S NEPŘíTELEM (§ 
?7. tr. z.). Kd,O v d?bě ,:álky nebo v takové elobě. kdy 
Jest,pat.fI1? z~ ,:,oJenska opatření nebo zbrojení proti 
n~pnteh. ,!ehoz Jest se obávati. nebo proti odbojní
kum. kten v, t~z~msku . Vystupuií. nařízena byla. sílu' 
n~?o stav valecne mocI na suchu nebo na vodě jej' 
pnpravy nebp záměry. j,eií rozestavení nebo hnutí: 
stav ,pevn?stJ nebo polmch náspů. stav zásob nebo 
skladl~f. v~bec taková opatření nebo předměty. které 
s~ vo]e?ske ?br,an~, státu nebo podnikft armády nebo 
n~,mo:tIl moc~ tykap. v tom smyslu vyzvídá. aby ne
pntelI neb? ,te. moc~ •. se, kterou hrozí vypuknouti válka. 
nebo odboJllIkum nelakym zPtlsobem o nich věděti dal . 
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dopustí se zločinu vyzvědačství. Rovněž dopouští se 
vyzvědačství i ten. kdo takové přípravy nebo takov é 
věci, jež vztahuií se na válečnou moc státu a kte
rých stát nečiní a neopatřuje veřejně, v tom úmy slu 
vyzvídá, aby o nich věděti dal cizímu státu - nebo 
odbojníkilm. - (Trest v prvním případ ě smrt pro
vazem, v ostatních případech těžký žalář od 1 do 
20 let.) 

»Každé tiskopisy uveřej n ěn é sdělení plánu nebo 
smě ru vojenských operaci císařské válečné nebo ci
sařské námořní moci, pohy bu, síly nebo rozestavení 
trup a lodí, stavu opevnění, konečně uschování a do
pravy válečných potřeb, zakládá, jestliže z povahy 
jeho nebo ze stávaiících okolností zřejmo jest. že tím 
záj my státu mohou b5,ti ohroženy anebo když tako váto 
sdělení by la zapovězena, pokud tu není těžšího činu 
trestního, přečin.« (Trest: pokl\ta od 100- 1000 korun, 
v době války nebo když válka bezprostředn ě hrozí 
_ vězení od 14 dní do 3 měsícil). Toto ustanovení 
nevztahuje se na sdělení v úředních nov inách ( č l. IX. 
zák. ze 17. prosince 1862, Č. 8. pro I'. 1863). 

65 JINÉ ČiNY (§ 327. voi. zák. tr.). »Kdo po do
bu války nebo v době v odst. 64. uvedené s ne

přítelem se dorozumívá nebo i bez tohoto dorozumě
ní něco vykoná nebo opomene za tím účelem, aby 
tím rakouskému vojsku anebo jinému s tímto spoje
nému vojsku uškodil nebo nepříteli prosp ě l, dopustí 
se dokonce i tehdá, když by tu byly příznaky jiného 
zločinu nebo přečinu, zločinu proti válečné moci. « 
(Trest: těžký žalář od lO-20 let, po případ ě trest 
smrtL) 

66 sv ÁDĚNÍ A POMOC k porušení vojenské 
služební povinnosti - přísahou na se vzaté (§ 

222. tl'. z. ). »Kdo muže, k c. k. službě vojenské po
vinného, třeba sám žádné takové povinnosti na sobě 
nemá, ku zpronev ěřil ému opu štění služby vojenské 
ldeserci) nebo jakémukoliv porušení přísežně slíbené 
vě rnosti , poslušnost i, bd ělosti nebo jiných služebních 
povinností vojenských, kteréž porušení podle zákonLI 
tres tních pro c. k. vojsko vyda ných se poldádati m~ 
za zločin, svede, vybízí, podněcuje, nebo svésti hledí, 

(68, Útěk před odvodem.) 
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ať ose tak stalo d~ry 13e?O, poskytnutím jin5Tch prospě
chu, shby neb,o, predstl~~l1lm n~bo nějakým jiným zpiI
s~bem. dopou stl se zlocl\1u.« (1 rest : žalář od 6 mě~ íciI 
az do 5 let.) " 

»Kdg bez. p~edchozího srozumění sběhu ukázáním 
cesty. p.restroJel1l~, ~krytím. poby tem jemu u sebe po
~kytnutyl'i3 nebo J~k~n:koliv iiný m zpLIsobem pomocné 
I u~y poda, a da ls l utek mu ulehčí nebo vypátrání a 
opetne ,d?s!av~ní sběha stíží, potrestán buď žalářem 
od 6 n;eslcu a~ ~o , I roku . - Bylo-li však uleh čen í to 
vykonano uk~yval1lm po del š í čas provozovaným ne
b9 odk~upel1I~, mO!ltur~. zbran ě, kon ě nebo jiných 
Vypravl:l.9h , vec! ~~ehovych. nebo ze zištnosti, tresce 
se to tez,kym zalarem od 1 do 5 let. « 

ť~zna~ka. Po sběhovi má býti pátráno v jeho do
nl.0vl\1e. u Je~o rodiM, příslušníkiI, přátel, u jeho ne
v~~t~ nebo ~J1,~n.ky a u známých přechovavateliI. Rov
lI~Zo Jest v~set~ltl u v~tešník~I, zastavárníkil a pokout
Il lkll, zdah sbeh u llJ.ch ulllformu nebo výzbroj ne
prodal nebo nezas.tavll. Jest-li třeba sběha stíhati 
v le,se nebo .na poll. buďtež k tomu přibráni orgánové 
leslll a polnl. 

SEBEZMR.ZAČENÍ, SEBEPOŠKOZENí. § 49. 6 
tl'. z. byl zrusen § 49. branného zákona z II 7 
dubna 1889. Č. 41. ř. z. . 

, § 4~. bran. zák.: »Kdo sebe zmrzačením nebo ji
~ym ,zPysob,em yve~e do stavu, který jej zcela nebo 
caste:ne UC~llltI !11a l~ezPllsobilým ke splnění zá
k9nlle . branne po:Vlnno~tl, ~lebo n ěk5Tm jiný m do tako
veh9 stavu uvestl se da, dale kdo někoho jiného do ta
kove~ o sta;,u t1\::ede, ,;;tan~ se vinný~ přečinem a po
tI esta~ v ?ud tuhy m vezelllm od 3 mes ícil až do 3 let 
a I~ene:ltou pok5~to u , o.cI 600 K až do 4000 K. - (Pří
s lu snl ku trest. n zellI JSOU 'soudové.) 

~ALŠÍ PŘEČiNY PROTI VÁLEČNÉ MOCI jsou 
dle zak. z ll. dubna 1889 Č. 41 ř. z. tyto: 

ÚTĚK PŘED ODVODEM (§ 44.): »Kdo se 68 
k odvod u v nebo ku přezkoušení bez dostatečné 
om luvy v cas nedostaví, potrestán bud e pokutou až do 
400 K. (Pr'íslll š l1 ~'m politi ck9 úÍ'a cl.) Kdo však v úl1l vs lu 
aby odvodn í povinnosti ušel, nec10staví se k Oc\VOdl; 
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nebo ku přezkoušení. s tím naloženo bude jako s od
vodním uprchlíkem. - Dostaví-Ii se později dobrovolně, 
buď potrestán vězením od 3 dnů až do 1 měsíce a pe
něžitou pokutou od 30-300 K; nedostaví-Ii se dobro
volně vězením od 6 dnu až do 2 měsíců ,a peněžitou 
pOkuťou a:/i do 600 K. - Spoluvinní ci přestupku trest,ají 
se y. prvním případě pokutou od 20-400 K. v druhem 
a třetím přÍ!Ja€lě vězením od 3 dnů až do 2 měsícú a 
pokutou od 30-300 korun. (Př.íslušntm v,oi. .soud. jde~li 
o osoby vojens.ké pravomocI podnzene, JlI1ak poht. 
úřad.) § 45. Kdo s tím úmyslem, aby odvodní povin
nosti ušel, opustí území monarchie. nebo za odvodu 
zdržuje se mimo její hranice. dopouš!í s~ př.est~pku. 
(Trest: pokuta až do 2000 K a tuhe vezepl az do 
1 roku. Příslušným jest řádný soud trestl1lJ 

VYMKNUTí SE BRANNÉ POVINNOSTI. § 47. Kdo 
užívá lstivých pletich, aby &ebe nebo jiného vymknu I 
zákonné povinnosti branné, pude potrestán pokutou až 
do 4000 K a tuhým vězením od 1 měsíce až do 1 roku, 
po případě dle trestního zákona. (Příslušným jest polit. 
úřad.) 

69 VYLOUDĚNí VÝHOD. § 48. »Kdo užívá lsti
vých pletich, aby pro sebe nebo něko.ho jinéh<? do.

sáhl nějaké výhody v §§ 25.-34. tohoto zakona urcene, 
avšak jemu nenáležejíci, stane se vil~en v pře~in~m.« 
(Trest: pokuta až do 2000 korun a ~uhe vez~~ll ~z ,do 
6 měsícu, po případě dle trest. zakona. Pnslusnym 
jest soud.) 

70 OlENĚNí SE BEZ DOVOLENí. § 50. Před 
vstoupením do věku odvodem povinného a před 

Vystoupením ze třetí třídy není dovoleno se oženiti. Vy
jati jsou ti, kteří při odvodu byli vy mazáni nebov ve 
třetí životní třídě nebyli odvedeni. Trest: pokuta az do 
600 korun. (Příslušným jest polit. úřad.) 

71 NEPŘIHLÁŠENí SE K ODVODU. § 35. Kaž
d~r , kdo náleží do některé životní třídy.' .kter~ při 

nejbližším odvodu povinna jest se dostaVIti, ma se 
v měsíci listopadu 1)ředchozího roku písemně neho úst
n0 přihl{lsiti LI obecního starosty. Trest: pokuta až clo 
200 korun? (Příslušným politiel<ý úřad . ) 
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Poznámk~. ~obyt, těe!\ kdož .isou nepřítomni nebo 
"docela neznaml«, m~ by tJ v:ypatrán. Když ten, kdo ' 
k oclvod,u se n~d.ostavll v obCi se objeví, nebo opět se 
pozdravl, kdy~ l.eho J?obyt nebo smrt byly zjištěny, 
ne~ov on z ~yset~~vacl neb,o z trestní vazby byl pro
pusten, budlz to uradu oznameno. 

OHLÁŠENí A. NEqDHLÁŠENÍ (§ 7. min. nař. 7 
z 11. d~bna 1~96, c' v59 r. z.). :,Ne~ktivní voják, re- 2 
h.rut, nahradl1l z~lozl1lk a docasny dovolenec má se PO 
sv~m ,Vys}oupe!1I vokud s~ týče ' zařadění nebo PO ob
drzel1l ,voJens~e~? pasu v ~ehe,m 8 dní u obecního před
stavene~o ohlasltl; r?vnez ma během 8 dní ohlásiti kaž
d~u zm,en!;! p~bytu pred odc~odem a dostaveni se v no
vem miste, dale kazdou zmenu bytu, jakož i nastoupení 
nějaké cesty nebo návrat z ní. 

Tr~st na tento přes~upek:. pokuta od 4- 200 korun. 
Ohledne svrchu uvedenych prestupkú bran. zákona pří
slušným jest polit. úřad. 

IV. ZLOČINY VEŘEJNÉHO NÁSILí. 

Z důvodů vhodnosti pojednává se o zločinech 73 
tohoto oddílu v změněném pořádku v rÍlzných 
oc!.st~vcích,v k !Jimž dle jich obsahu a smyslu přiná 
I e,zeJ.1 a dluzno Je tedy hledati pod odstavci dole uvede
nyml: 

• 1. ~fí~ad : n~s!ln,é je5!.nár;í proti korporacím, sou
dum a JlI1ym vereJl1ym uradum, viz odst. 92 . 

2. pf}pad: násilné jednání proti zákonně '~znaným 
korporaclm nebo sh romážděním. viz odst. 92.' 

3. v pří?~d : n~silné vložení ~uky nebo nebezpečné 
v~hrozov~11I proti vrchnostenskym osobám v úředních 
vece ch. VIZ odst. 93.; 

4. případ: násilné vpadnutí do cizího nemov. ma
jetku. viz odst. 74.; 

5. případ: zlomyslné poškození cizího majetku viz 
odst. 191.; , 

,~. v případ: ~Io,myslná jednání nebo opomenutí za 
zvlaste l1.:.bezpecllvch poměrlt, viz odst. 137.; 

. 7: pnpad : zlomyslné poškoze ní neho přerll šení 
shtJ1lho teleg rafu, viz odst. 191. ; 
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8. případ: loupež lidí, viz odst. i03.; 
9. případ: neoprávněné obmezování osobní svobo-

dv viz odst. 104. ; . I . 
. , 10. ]Jřípad: nakládání s člověkem Jako otľo , em, VIZ 

odsl 103.; 5 
ll. případ: únos, viz odst. 10 .; 
13. případ : vydírání~ viz odst. }06:; , . 
13. případ: nebezpecne vyhrozovaIll, VIZ odst. 106. 

v. RUŠENÍ VEŘEJNÉHO POKOJE 
A POŘÁDKU. 

~'4 NÁSILNÉ VPADNUTÍ DO CIZÍHO N~MOVI-
, TÉHO MAJETKU A RUŠENÍ POZEMNIHO A 
DOMÁCÍHO MÍRU. Čtvrtý případ veř. n,ásilí (§ 83., tr: 

) Ruší-li se opomenouc vrchnost, s VIce sebranyml 
~'d~)i násilným' vpádem pokojrré d,ržení pozemku, ~ebo 
práv (t. zv. rušení míru pozemIllho), aneb?, kdyz se 
vtrhne do něčího domu nebo bytu ,s~ zbram, byť I b~z 
pomocníkú (t. zv. rušení míľu domaclho) -a ,tI;n s~ spa
chá násilí na jeho osobě nebo na Jeho domaclch_ I!dech, 
na jmění a statku. ať se tak d ěje, aby pro domnele ,l?ez
práv í byla vykonána pomsta, aby se p~?ve,dlo, PI avo. 
na n ěž se nárok činí, aby vynucen byl nejaky slIb nebo 
~ . ky' pľostředek průvodní anebo aby ]Inak bylo uspo

neja (t- -k ' - I '" od 1 5 let' kojeno n ějaké záští.« )':e~t : ez :, za aľ - , 
na pomocníkY: od 6 meslcu do 1 I_oku ,) _ , 

Vpád jest »násihlým«, i, kdy~ n eby l~ pre~onana 
" k' ~ ka která byla kladena. JakmIle Jen v Ice lIdi protI-

pl e az , ' d I • eškerý odpor právně na cizí púdě tak je na o, ze v " 
" - le'ho Inal'llY' m se zdá. (Plen, rozhodnuti z 17, 

OPI avnel ) - ' d -b 'odst 191 listopadu 1886 Č, 10531 O rusem rz y, VIZ . . 

75 OCHRANA PRÁVA DOMÁCíHO (zák, z ,27. 
října 1862 č. S8 ř. z,), VIZ odst. 31. , , 

OCHRANA TAJEMSTVí _ LISTŮ _ A PÍSEMNOSTI 
(zákon z 6, dubna 1870 Č, 42 r. z.) , VIZ odst 31. 
, RUŠENÍ VEŘEJNÉHO POKOJE l§. 6,5._ tl' . z.), 
76 »Z l očinu toh oto se dopouští, k9?, v e r ~Jll e nebo 
př ed více lidmi, nebo tiskopisy. rozS lrovanyml spisy 
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nebo vyobrazeními a) snazl se popuditi k opovržení 
osobou císařovou, jednotným státním 'svazkem císař
ství, formou vlády nebo správou státní nebo k záští 
proti nim, nebo b) kdo vybízí. podněcuje nebo svésti se 
snaží k neposlušnosti. ku vzpouře nebo k odporu proti 
zákonlml, nařízením, nálezlnll nebo opatřením soudů 
nebo jiných veřej. úřadů, nebo k odpírání daní nebo dá
vek k veřejn51m účelúm nařízených, nebo c) kdo se 
snaží založiti spojení, jež si za úkol kladou některý 
z účelů trestn ých pod lit. a) a b) uvedených, nebo kdo 
jiné svésti hledí k účastenství na nich, anebo sám na 
nich se nějakým způsobem súčastňuje. Téhož zločinu 
se dopouští, kdo předsevezme nějaké pod velezrádou 
uvedené jednání proti některému jinému státu nebo 
jeho hlavě, pokud zákonem tohoto státu nebo zvlášt
ními smlouvami zaľučena byla vzájemnost (reciprocita) 
a bylo-li to zákonem prohlášeno. (Trest: těžký žalář od 
1-5 roků, po případě až do 10 roků,) (O tajných spol
cích viz odst. 88.; o demonstracích odst. 192.) 

, POZDVIŽENÍ <§§ 68.-72.). Srotilo-li se více 7'7 
osob za tím účelem, aby násilím vrchnosti činily 
odpor, jest to zločinem pozdvižení; nech ť odpor se dě
je v úmyslu, něco vynutiti, nebo aby se někdo nějaké 
povinnosti na něm spočívající ' sprostil, aby se nějaké 
ú ízení nebo výkon nějakého veřejného rozkazu zma
řil nebo jakýmkoliv zpúsobem veřejný pokoj rušiL 

Při tom není rozdílu, zdali toto násilí směřuje proti 
nějakému soudci, nebo nějaké vrchnostenské osobě. ně
jakému úředníku, proti vyslanci, zřízenci nebo služeb
níku úřadu státního nebo obecního, proti stráži civilní, 
finační nebo vojenské nebo proti četníku, anebo proti 
úředníku lesnímu, k hlídání lesú ustanovenému. nechť 
i ve službě soukromé stojícímu, avšak úřadem do pří
sah y vzatému, nebo proti lesnímu do přísahy vzatému 
personálu, proti osobě k dohledu na státních nebo 
so ukromý ch železnicích nebo k obstarávání iízdy na 
nich, nebo k ochraně nebo k obstarávání státního te
legrafu zřízené, pokud osoby ty vykonávají nějaký roz
kaz vrchnostenský anebo plní svilj úřad nebo svou 
službu,« 

K těmto osobám náležejí ještě: hlídači železniční , 
nájemci aerarních m51t a jejich zřízenci, lJonocní, obecní 

7 
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strážníci. cestáři a dohližitelé silniční. úředně ustano
vení seQuestři. nájemci potravních daní a jejich jed
natelé (agenti). pohodní. notáři jako soudní komisaři. 
přísežní zřízenci k ochraně honby. lesťt a polí postavení. 
stráž bezpečnosti, živnostenští inspektoři, úředně do 
přísahy vzaté stráže (dohlížitelé. hajní) určené pro jed
notlivá odvětví zemědělská. 

"Vrchností« vyrozumívá se každý úřad a každá 
osoba, která - bez ohledu na stupeň a stav, který za
ujímá, obstarávají výkony státní moci. (Plenár. rozhod. 
z 18. března 1908 č. 1611.) 

Pozdvižení dopouští se každý. kdo se ku srocení 
přidá, budiž to hned z počátku nebo teprve v dalším, 
prťtběhu. (Trest na ty, kdož při pozdvižení potrvají -
těžký žalář od 5--10 let ; na náčelníky a pobufovatele 
- až do 20 let ; jínak od 1 až do 5 let a na pobuřovatele 
od 5-10 let; utišil-li se brzy zase nepokoj bez dal
šího nebezpečného vypuknutí ~ uložiti se má žalář od 
6 rněsícťt do 1 roku. na pobuřo~atele od 1-5 let. -

VZBOUŘENí (§ 73. tr. z.). »Dojde-li to při srocení 
z jakékoliv příčiny povstalém vzpourou proti napome
nutí. kteréž bylo od úřadu napřed učiněno, a spojením 
prostředkťt skutečně násilných tak daleko. že ku zjed
nání pokoje a pořádku užiti třeba moci mimořádné. pak 
jest tu vzbouření a dopou ští se zločinu toho každý. kdo 
se srocení toho súčastní.« Trest a) při stanném právu: 
trest smrti; b) na pobuřovatele a náčelníky: těžký ža
lář od 10-20 let, po případě doživotně; c) na ostatní 
spoluvinníky těžký žalář od 1-5 let, po případě od 
5-10 let. -

POTLAČENí POMocí VOJENSKÉ BRANNÉ MO
CI. (Služební řád pro cís. a král. vojsko. § 72., bod 516 
až 520.) Zbraně má bý ti použito v těchto případech: 

a) při vzbouření a odboji. když o ' to oprávněný 
politický úředník výslovně a na základě dostatečných 
dťtvodťt požádá. pakli předchozí jeho vyzvání k zave
den'í zákonného pořádku neměla výsledkú a pakli velitel 
zástupťt jemu přidělených o nutnosti tohoto kroku se 
přesvědčil; b) byl-li nějaký zástup skutkem insultován 
nebo by lo-li dokonce proti n ěmu zbraní útočeno, nebo 
žene-li licl proti němu zbran ěmi nebo jiný mi násilnickSr -

177, ]ízda-kavalerie,) 99 

~li z~Jran.ěmi v~úmyslu nepřátelském a lze-li se obávati, 
ze tl1n Jeho cmnost bude překažena nebo povážlivě 
obmezena. 

Jednotlivá vyzvání (provokace), křik a pískání roz
č!l en.~ho mn?,žstv~, i.ež při vzbouření obyčejn ě přichá
ZIVaJ l ~, nel!la]l svestl k použití zbraně anebo dokonce 
ku strIlellI, pokud nepřátelské projevy neohrožují zá
stupy. 
'. ~astoupiJ~-J! ale nutnost k použití zbraně, tož bu

dlz p,redem zadano, aby množství se rozešlo a ru š itelé 
pokOje naprosto se podrobili; narovnání nesmí na žád
ný zpťtsob uzavřeno býti, - Zbraií má při tom hiav
ně proti vúclcltm hnutí namířena bý ti. 

Kde okolnosti to dovolují a pokud to je vhodno tam 
má pěchot~ PO předchozím marném vyzvání, aby l;lísto 
bylo vykhzeno, JSouc kryta záloh ou útočiti bodákem 
aby pobouřený lid rozptýlila; při tom budiž šetř el1~ 
neo~brojených žen, dětí a starcl!. Nestačí -li však útok 
bodakem, anebo by lo-li na voj. zástup střeleno anebo 
je-li tento nucen, sebe sama brániti, pak budi ž sáhnuto 
ku střelné zbrani; při té příležitosti zakázáno jest stří
leti na slepo nebo do větru . 

Útoku bodákem má předcházeti, pokud možno, 
»z namení k útoku« (StllrmsignaI), střelbě »znan;ení 
k vyklizení« (Frontraumen). 

Jízda (kavalerie) - jíž v prvních počátcích vzbou
ření s vý sledkem lze použiti tím, že rychlými pohyby 
vyklidí ulice a veřejná místa, aniž by by lo třeba k to
mu zbraně, budiž tak rozestavena, aby , je-li toho třeba, 
mohla ihned útokem hnáti; PO útoku má se však zase 
dohromady s razit i, a nikoliv rozpt5rlen5r lid p ronásle
dovati. 

Dal š ím úkolem kavalerie jes t, aby pat rolami po
s il y z venčí a nová sh rornážděnÍ překazila. I před 
út~kem kavalerie budi ž, pokud to možno, trollueno 
k utoku. 

Při utlumení vzbouření jest veledlIležito zmocniti 
se vúdclt hnutí. , ' 

Pakli je třeba, aby vo jsko předsevzalo zat\,kánÍ 
c,sob. - což jest zpravid la věc í orgánfI bezpečllos'ti, -
bllcl'tež k tomu vzaty zv láštní patroly, siožene z ráz·-

7* 
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nS' ch šarží a ze silných a odhodlaných vojákll, jež mají 
jíti po boku předního oddělení. Komandanti těchto 
patrol mají si poznamenati po zatknutí popis osob za
tčených, příčinu a bližší okolnosti zatknuti a jména 
mužstva jemu podřízeného, aby mollli dáti při hlavním 
líčení spolehlivou výpověď a spolehlivé svědectví. 

K osobní ochraně politického úředníka, jenž p'ři po
tlačení vzbouření intervenuje, a před vojskem jde, ja
kož i k osobní ochraně velitele, má b5,ti zvláštní pa
trola ustanovena. --

O assistencích viz odst. 27. 
Přečiny a přestupky proti veřejřiému pokoji a po

řádku: 

78 SHLUKNUTÍ (§§ 279.- 284.). "Přečinu shluk
nutí dopustí se, kdo Pl:oti některé z osob v § 68. 

jmenovaných (viz odst. 77.), když vykonává nějaký 
vrchnostenský příkaz nebo koná svůj úřad nebo svou 
službu, více lidí ku společné J.-Yomoci nebo ku zproti
vení se vybízí, nebo kdo takového vyzvání uposlechne 
a se k vybíziteli pro společnou pomoc nebo zProtivení 
připojí.« (Trest: tuhé vězení od 1-6 měsíců.) 

"j akmile v čas veřejného nepokoje vydán byl roz
kaz, aby každý doma zÍlstal a lidi své domácí doma 
drže!. dopustí se každ5' , kdo bez dltležité příčiny z do
mu vyjde, a zvláště hospodář nebo kdo jiný postaven 
jest nad rodinou, přečinu shluknutí, nedrží-li lidi do
mácí pod ním postavené dle možnosti doma.« (Trest: 
vězení od 1 týdne až do 1 měsíce.) 

»Kdo pří shluknutí nějakém, které povstalo z jiné 
příčiny, nežli té, pro kterou srocení se stává zločinem, 
neuposlechne úředníka nebo stráže, když tito lidu káží, 
aby se rozešel, dopustí se taktéž přečinu shluknutí.« 
Trest : vězení od 1 tý dne až do 1 měsíce. 

»Kdyby se někdo, vzpíraje se takto, s úředníkem 
nebo se stráží byl dal do vády nebo do hádky, potre
stán bude tuhSrm vězením jednoho měsíce.« 

79 POBUŘOV ÁNí PROTI NAŘíZENÍM ÚŘED
NÍM (§ 300. tr. z.). »Kdo veřejně nebo před více 

lidmi, nebo v tiskopisech, v rozšiřovaných vyobraze
ních nebo spisech han ěním, posmíváním, nepravdiv:\' m 
udávánim nebo pr'ekrucováním příběhů skutečných hle-
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dí nařízení n,ebo .. r~zhodnu,tí úřední zlehčiti, nebo způ
soben; takovym !lne k nenavisti k úřadúm státním nebo 
ob~cn:m, !1ebo .~ Jednotlivým orgánllm vlády, co se týče 
v:Clelll uradu J,lch, nebo k svědkovi nebo znalci někte
remu, co se, ty~~ výpovědi jeiich před soudem, anebo 
k op?vrho,:al1l u~~dy a osobami těmito, nebo k vedení 
~.ezduvod~yc~ ~tlz~ostí pa ~]ě popuditi, dopustí se pře
CI!~~ po~urovalll, ac nenl-lt cm jeho činem trestným, na 
neJ z ulozen, J:s! trest těŽŠÍ, a, potrestán býti má vězením 
?d,I- 6 t;t,eSlcu. Byl-II by vsak: za tou příčinou, aby se 
JI~.1 ky stlznost,:~ ,takovým přidali, sbíral podpisy nebo 
pllspevky penezlte, nebo byl-ll by k nim vybízel pak 
se má trest zostřiti.« . ' 

P~dle zák. ze 17. prosince 1862 č. 8 ř. z. na r. 1863 
dopustl se rovněž tohoto přečinu, kdo zpúsobem shora 
uvedenýn; proti říšské . radě, proti sněmům zemským 
nebo proh ,vOjsku nebo Jeho samostatnému oddělení po
pudIti _hledl.« 

ZMAŘENÍ ZÁKONNÝCH NÁSLEDKŮ (§ 310. 8 
t~. ,z.). »K~o p.?~o~í .v,eř,:jt:ého ohlašování (při- O 
blt1f!1 ~a Zdl, vereJ?>:ml recml nebo přednáškamí a pod.) 
zavadl nebo ~ veremost uvádí sbírky nebo subskripce 
k tomu, kO~Cl. ,aby se uhradila nebo nahradila kauce 
l~ropadla. ne~aka p,?kuta nebo náprava škody pro trestné 
ClilY. dOPUSŤ! se prestupku a potrestán býti má vězením 
o~ . 14, dnt't až do 3 měsídl, byl-li ale čin tento vykonán 
~eJakYn: Ť!sk,?Pls~m - potrestati se má jakožto pře
Clil tuhym vezelllľI1 od 1-6 měsíct't.« 

VYBíZENí K BEZDŮVODNÝM STÍŽNO .. 81 
ST~l\! (§ 3ql.). »Kdo z jakéhokoliv úmyslu, jme
novJtoe ze ~lskuchtiyosti. , strany k vedení svévolnS' ch, 
bezduvodnycho v zakonnem pořadí instancí již vyříze
ných stížností vybízí nebo svádí nebo v tomto směru 
v>:dírání peně.z ~e dopouští, vinen jest přestupkem.« 
(1 rest: vezelll az do 1 měsíce . ) 

~<?Puzqv ÁNÍ. ,K . ZÁŠTÍ (§ 302.). »Kdo iiné 8n 
k zastl proh rozl!cnym národnostem (národním '" 
klTl~n~m). v~á?oženským n~bo jiným společnostem, jed
noth,vym tndam nebo stav um společnosti občanské nebo 
proti korporacím ~~k0I111~ uznaným anebo vt'tbec oby
vatele statu k nepratelskemu stranníctví proti sobě Vy-
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bízí. pouněcuje nebo svésti hleuí. dopouští se. pokucl 
tu není těžšího činu trestného. přečinu.« (Trest: tuhé 
vězení od 3-6 měsíců.) 

83 ZLEHČOVÁNÍ STAVU MANŽELSKÉHO. 
RODINNÉHO ATD. (§ 305.). »Kdo veřejně nebo 

před více lidmi. v tiskopisech. vyobrazeních. spisech 
atd. stav manželsk~T , rodinný nebo právní pojmy 
o vlastnictví zlehčuje nebo zviklati hledí, anebo k ne
mravným nebo zákony zapovězeným činúm vybízí. 
podněcuje. nebo sv-ésti se snaží nebo je vychvaluje nebo 
ospravedlniti hledl, dopouští se. pokud tu není těžšího 
činu trestného, přečinu.« (Trest: vězení od 1-6 měsíců. 
PO případě tuhé vězení až do 1 roku a vyhostění.) 

84 ROZŠIŘOV ÁNÍ NEPRA VDlVÝCH ZPRÁ V 
(§ 308.). »Kdo veřejným ohlašováním (přibitím na 

zdi. veřej. řečmi. přednáškami atd.) rozšiřuje neprav
divou, veřejnou bezpečnost z hepokojující pověst, ne
maje dostatečných dllvodú, aby ji měl za pravdivou 
anebo. kdo takto utvářené udánlivé předpovídání roztru
šuje, dopouští se přestupku.« (Trest: tuhé vězení od 8 
c\nLI až do 3 měsicú.) 

85 PROTIZÁKONNÉ OHLAŠOVÁNÍ (§ 309.). 
»Kdo zPlIsobem svrchu uveden~Tm hlasováni soud

ClI nebo zprávy z jednáni soudlI nebo jiných veřejných 
úřadú, pokud zákony uveřejněni jejich jest zakázáno, 
uveřejlluje nebo nějaké uveřejnění nepravdivě za V~T 
nos nějakého úřadu roztrušuje nebo dále rozšiřuje, je
hož úplná nebo částeči1á nepravost mu známa nebo 
z dostatečn~l ch dflvodú pravděpodobna byla, dopoušti 
se. pokud tu neni těžšího činu trestného, přestupku.« 
(Trest: vězení od 1-3 měsíců.) 

»Kdo sobě dle článku VIII. zák. ze 17. prosince 
1862 Č. 8. ř. z. na r. 1863 způsobem shora uveden~lm 
v přičině přelíčení trestního ještě během řízeni dovolí 
úvahy o sile prťtvodnich prostředkťt, domněnky o V~I 
sledku přelíčení nebo překrucováni líčení, které by na 
veřejné míněni mohlo miti účinek předstihujicí výrok 
soudcovsk~T . dopusti se přečinu . « (Trest: vězeni od 1 
clo 3 měsíciL) 

»Kdo dle čl. VII. zák. ze 17. prosince 1862 Č. 8. ř. z. 
'na r. 1863 obžalovaci nález. o němž soudní líčeni na-
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~tati l~á, allebo obžalobu. dříve než v hlavním přelí
ccm predvedena byla, kdo obsah průvodních listin bě
hem. trestnÍ~o. v~šetřov~ní odo spisů vložených nebo vý
povedl obvmenych, svedku nebo znalců před ukonče
ním vy§~třování anebo dříve nežlí při hlavním přelíčení 
toho UZltO bylo. nebo hlasování soudců nebo zprávy 
z jednání soudů nebo jiných úřadů, pokud jejich uve
re]l1em zákonem jest zakázáno. zPlIsobem shora ucla
ným uveřejní, dopouští se přečinu.« (Trest: pokuta od 
100-1000 korun.) 

OCHRANA VOLEBNÍ A SHROMAŽĎOVACÍ 86 
~VOBODY (zákon z 26. ledna 1907 Č. 18. ř. z.). -
§ . . 1. Následuiících ustanovení budiž toliko potud po
UZltO, pokud skutkový děj nemá známek trestného 
činu podle obecného trestního práva a přísnějším tre
stem ohroženého. 

§ 2. Ustanovení tato platí pro volby do poslane
cké sněmovny říšské rady, zemských sněmů, obecních 
a okresních zastupitelstev a do všech jiných zákonně 
k obstarávání veřej. záležitostí povolaných korporací 
a zastupitelských sborů. 

§ 3. Volební podplácení. Kdo úmyslně 1. k volbě 
oprávněnému nebo někomu třetímu nabízí, poskytne 
nebo slibuje majetkový prospěch, aby tím podplatil 
k volbě oprávněného, by svého volebního práva nevy
konával nebo by je vykonal v určitém smyslu nebo 
2. pro sebe nebo někoho třetího se slíbením nebo pod 
zdáním tím dáti se podplatiti k nevykonávání svého 
volebního práva nebo k jeho vykonání v určitém 
smyslu, majetkový prospěch požaduje, přijme nebo so
bě slíbiti dá. bude potrestán pro přečin tuhým vězením 
od 1 až do 3 měsíců. Poskytnutý majetkový prospěch 
nebo jeho peněžní hodnota propadne chudinskému fon
du obce. 

§ 4. Veřejné pohostění. Kdo v den volby v hostin
ských nebo výčepních místnostech nebo na jiných ve
řejných místech pokrmy. nápoje nebo jinaké požitiny 
osobám k volbě oprávněným zdarma nebo za ceny na 
oko stanovené podává nebo podávati dává. budiž, po
kud tu není skutkového děje volebního podplácení 
(§ 3.) potrestán pořádkovou pokutou od 10 do 200 
korun. 
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§ 5. Volební donucování. Kdo úmyslně, aby pohnul 
osob u k volbě oprávněnou, by svého volebního práva 
nevykonávala, nebo je vykonala v určitém smyslu, proti 
oprávněnému k volbě nebo některé osobě oprávněnci 
blízké dopustí se násilnosti, jim újmy na těle, svobo
dě, cti nebo jmění, nebo příjmu nebo poškození v je
jich činnosti z povolání nebo obchodní zpúsobí nebo 
jimi 'Vyhrožuje nebo osobu k volbě oprávněnou nebo 
některou osobu oprávněnci blízkou zastraší zpúsobe
ním nebo pohrožením jiného zla pro ně citelného, bude 
potrestán pro pfečin tuhým vězením od 1-6 měsícil, 
za přitěžujících okolností tuhým vězením až do jed
noho roku. 2. Týmž tresttlm propadá ten, kdo ihned 
po volbě sobě k volbě oprávněné nebo některé osobě 
oprávněnci blízké úmyslně proto zpúsobí násilnost nebo 
újmy nebo poškození svrchu uvedeného zpúsobu, po
něvadž k volb ě oprávněný volil naproti vlivu od pa
chatele před volbou naň konanému. 

§ 6. Rozšiřování falešnýdl zpráv při volbě. Kdo 
úmyslně falešnou zprávu o místě nebo čase volby, 
o odstoupení volebního kandidáta neb o jiné okolnosti, 
která jest zpúsobilá k volbě oprávněné zdržeti od vyko
návání volebního práva v určitém smyslu, rozšiřuje ve
řejně v čase, kdy k volbě oprávnění nebo část jich ne
mohou se již přesvědčiti o pravém stavu věci, bude po
trestán pro přestupek vězením od jednoho týdne až do 
3 měsícú. 

§ 7. falšování voleb. Kdo úmyslně 1. při volbě 
falšuje hlasování nebo jeho výsledek, 2. hlasovací lí
stek, který mu byl odevzdán k zápisu jména. kandidá
tova vyplní proti příkazu nebo 3. vzbuze1llm omylu 
o s~ém volebním oprávnění, zejména upotřebě faleš
ných nebo zfalšovaných volebních legitimačních listin, 
koná volební právo, které mu nepřísluší, nebo .koná vo
lební právo někomu jinému příslušející bez Jeho sou
hlasu, bude potrestán pro přečin vězením nebo. tuhým 
vězením od jednoho až do 6 měsícú. 

§ 8. Překážení volbám. Kdo úmyslně 1. aby ztíž il 
nebo překazil vykonání volebního práva osobou k vol
bě oprávněnou nebo aby sobě nebo jiný m k volbě ne
oprávněným osobám umožni} (~častenství v~. ,:olbě, ci z! 
legitimační lístky, hlasovacl IJstky nebo Jme voleb1ll 
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legitiJllační listiny proti právu si přivlastní lIebo si 
opatří nebo sobě svěřené volební legitimační listiny 
oprávněnci zadrží nebo ZPLlsobí, aby takové listiny by
ly vy dány jiné osobě nežli v nich jmenované, 2. aby 
na vykonávání volebního práva v určitém smyslu pů
sobil, některému voliči svobodný výkon jeho voleb
ního práva tím ztíží, že svémocně vyplní hlasovací 
lístek úřadem voliči vydaný, neb 3. aby zmařil vyko
nání volebního práva, překazí k volbě oprávněnému 
odevzdání hlasu, bude potrestán pro přečin vězením 
od jednoho týdne až do 3 měsíci1. 

§ 9. Neoprávněné vykonávání volebního práva. 
Kdo úmyslně při volbě proti platným předpisúm 1. vy
koná volební právo někoho jiného s jeho souhlasem 
nebo 2. vykonání svého volebního práva někým jin:{rn-; 
zpúsobí nebo připustí, bude potrestán pro přestupek 
vězením od 1 týdne až do 3 měsícú. 

§ 10. Zmaření volby. Kdo úmyslně, aby zjištění 
volebního výsledku zamezil, sčítací seznam nebo hla
sovací lístky odstraní, rozhází nebo neupotřebitelný
mi učiní, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od 
1 týdne až do 6 měsícil. 

§ ll. Porušení volebního tajemství. Kdo úmyslně 
při tajné volbě bezprávním prostředkem opatří si vě
domost o hlasování jednotliv:{rch osob k volbě opráv
něných, bude potrestán pro přestupek vězením od 1 
t5rdne až do 3 měsícú. 

§ 12. Přellažení volební kandidatury. Kdo úmyslně, 
abY někoho zdržel od kandidování na mandát pro ně
které ze zastupitelstev v § 2. uvedených nebo aby jej 
pohnul k tomu, aby se vzdal své kandidatury, proti 
této osobě násilnost spáchá nebo jí bezprávní poško
zení na těle, svobodě, cti nebo jmění nebo příjmu zpú
sobí aneb tím vyhrož uje, bude potrestán pro přečin 
vězením nebo tuhým vězením od 1-6 měsícú. 

§ 13. Volební komise. Volební komisař, členové vo
lební komise a její zapisovatel pokládají se za úřed
níky ve smyslu § 101. "tr. z. (viz odst. 77.) a požívají 
za výkonu své funkce ochrany trest. zákonem úřed
ním osobám propújčené. 
•. § 14. Ztráta volebního práva. Odsouzení pro pře
cmy v §§ 3., 5., 7., 8. a 10. naznačené zpúsobuje, byly-li 
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spáchÚl1 Y při vo lbách do poslanecké sněmovny řišské 
rady nebo do zemských sn ěmů. ztrátu volebního prá
va a volitelnosti co do poslanecké sněmovny říšské 
rady. zemských sn ěmlt a obecních a okresních zastu
pitelstev na dobu 6 let po konci trestu. To buď v roz
sudku vyřčeno. 

§ 15. Zmaření některého shromážděni. Kdo úmysl
ně sám jedil1~1 nebo ve spojení s jinými zmaří voličské 
sh romáždění: které bylo svoláno k vys lechnutí voleb
ních kandidátll. I"k vo lebním rozpravám nebo ku, přij etí 
zpráv o činn ós ti. nebo některé pod spol kovy neb o 
shromažďovací zákon patřící shromáždění. k rozhovoru 
o veřejných záležitostech zákonně svolané. zabráně
ním přístupu osob k účastenStví oprávněných. neopráv
n ěným vniknutím. zatlačením osob přítomných nebo 
osob k I"ízení a k zachování pořádku povolaných ne
bo násilný m odporem proti jejich formálním nařízením. 
ku prúběhu shromáždění se vz!ahující!l1. bude l~..o!r~stán 
pro přestupek vězeníryt od ,l . tydr:e a~ do § meslcu. ,:a 
př itěžujících okolnosti tuhy m vezelllm az do 6 me-
síclt. ,vdv • 

§ 16. Neoprávněné ~častensotví ve sh~?maz , em. 
Kdo vědomě neoprávněnYIll zpusobem v s~castlll se 
v n ěkte rém shromáždění v § 15. naznaceneho. po~le 
svolání na voliče nebo na určitě obmezenou skuPll1~ 
vol ičú na členy některého spolku nebo na pozvane 
ú čast~íky obmezeném. a neopust} shromážd~~í v v~dor 
vyzvání osob. které jsou povolany ,shrom~~delll n
diti a pořádek zachovati. bude potrestan penezltou po-
kutou až do 200 korun. • 

§ 17. PŘÍSLUŠNOST. ,Rí4ení a v~ná~ení r~~su~: 
kú v přestupcích tímto zakonem urcenych pnslusl 
okresníll1 soudům . potrestání veřejného pohoštění k vol
bě oprávněných a neop r ávn ěného účastenství ve shro
máždění (§§ 4. a 16.) přísluší politickým úřadů,m - po
kud se týče (dle výnosu minist. vnitra z 1. kvetna 1907, 
č. 2131.) zeměpanskému úřadu bezpečnosti. 

87 VOLBY DO ŘíšSKÉ RADY (zák. ze 26. ledna 
1907 ř . z. Č. 15.). Cl. 1. Clenové do panské sně

movny povolaní mohou bi/ti voleni do posJ~n.ec~(é sně: 
movny. Přijmou-Ii takovouto volbu. odpoclv,a clenstvl 
panské sněmovny po dpbu tohoto man datu . Byl-li 
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by l1 ěkte rý P9s la nec. povolál~ L10 , panské s n ěmov n y. od
p oč ívá jeho, clenst vl panske snemov ny. dokud se ne
vzdá mandatu Jako poslanec. 

Cl. II. § 6. Do sněmovny poslanecké se vo lí 516 č l e -
11[1. a to pro CechY 130. pro Moravu 49. pro S lezs ko 15. 

§ 7. Oprávněna jest k volbě poslance každá osoba 
mu žského pohlaví. která dokonala 24. rok věku své
ho má rakouské s tá tní občanství. podle ustan ovení 
voiebního řád u do rady říšské není vyňata nebo Vy
loučena z volebního práva a v královstvích a zemích 
11a radě ří š ské zastoup.ených v obci (statk ovém obvo
du). ve kterém má vykonati volební právo. v den. 
kterého jest volba rozepsána. nejméně jeden rok své 
bydli š tě má. Za poslance múže býti volena každá oso
ba mužského pohlaví. která nejm éně tři léta má ra
kouské státn í obča nstv í. dokonala 30. rok věku svého 
a podle ustanov,e ni volebního řád u do říšské rady není 
v\' ľíata nebo vy loučena z volebního práva. Tato usta
I1 c\'ení platí také ohledně vo lby náhradníklt. 

Panská sněmovna. Císaři jest vyhraženo z krá
lovství a zemí na říšské radě zastoupených znamenité 
IIlI!Že. kteří si o stát. církev. věd u a uměn í zásluhy 
získa li . povolávati za doživotní č l e ny do panské sně
movny . .J ej ich počet nesmí překročiti 170 a nesmí Zlt 
stati pod 150. (zák. z 26. ledna 1907 Č. 16. ř. z.). 

VOLEBNÍ ŘÁD (zák. z 26. ledna 1907 Č. 17. ř. z.). 
§ J. P ro vo lbu poslancú tvoř í k volbě oprávněné osoby 
každého volebníh o okresu jeden volební sbo r. 

§ 4. Oprávněnost k volbě (viz shora § 7.) stanoví 
se záp isem clo voličskéh o seznamu. 

§ 5. Vo lební právo múže se vykonávati t oliko osob
n ě . Každý k volbě oprávněný má právo na jeden hlas. 

§ 6. K volb ě oprávněný vykonává své volební 
právo v té obci. ve které v den rozepsání volby nej
méně po jeden rok má své bydli ště. - Má-li k volbě 
oprávněný v den rozepsání volby od nejméně jednoho 
roku n ěkolik bydlišť. tedy pro vykonání volby jest 
rozhodno to bydliště. ve kterém v čase rozepsání vol
by zastává veřejný úřad. nebo není-Ii tohoto před
pokladu. kde má sídlo svého povo lá ní. neb o když se 
ani toto kriterium nehodí. kde s·e v uvedeném čase na-
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16zá jeho hlavní bydliště. Nemltže-li rozhodnutí podle 
předcházejících ustanovení býti učiněno, zústavuje se 
k volbě oprávněnému, v obci kterého bydliště chce 
v v- konati své volební právo. -

" § 7. V trvalé nebo dočasné aktivní službě nalé
za jící se ctllstojníci, vojenští duchovní, gažisté bez hod
nostní třídy a osoby mužstva moci ozbrojené vztaž
mo četnictva - čítaiíc k nim i ty, kteří jsou na dočasné 
dc.volené - nemohou ani voliti, ani volenu býti. Z vo
litelnosti jsou vyloučeni kromě tuto jmenovaný ch také 
všíckni úřadníci ozbrojené moci v trvalé nebo dočas
né aktivní službě postavení. Volitelnost však není ob
mezena u těch přislušnikú ozbrojené moci, kteří toliko 
r.ásledkem zákonné povinnosti ku cvičení ve zb rani (ve 
službě) jsou v příslušné době v aktivní službě. 

§ 8. Z · volebního práva a volitelností jsou vylou-
čeni: • . 

1. Všechny osoby pod otcovskou mocí, poručni-
ctvím nebo opatrovnictvím psfavené. 

2. Ti kdož požívají chudinského zaopatření z ve
řejných ~eb obecních peněz nebo kdož jeho požívali 
v roce před volbou bezprostředně předcházejícím, a
neb kteří jsou vúbec veřejné dobročinnosti na obtíž. 
(Za chudinské zaopatření nebo za úkony veřejné ,do
bročinnosti nepokládají se však vzhledem k volebnnTIu 
právu: podpory z nemocenských po~lad~n,_ úr31z,ové, 
starobní neb invalidní renty, bezplatne osetroval1l ve 
veřejných nemocnicích, osvobození od školr:é~o, ~o~ 
dělování učebnými prostředky nebo nadacemi, Jakoz 1 

výpomoci za příčinou nouze.) ,_ 
3. Osoby, na jejichž jmění byl prohlasen kon: 

kurs až do jeho ukončení, a je-li kridatar kupcem, az 
do dosažení opětné zpúsobilosti k právům v § 246. 
konkursního r-ádu ze dne 25. prosince 1868 č. 1. ř. z. 
na I'. 1869, uvedených. _ 

4. Osoby, které byly odsouzeny k trestu pro ne
který zločin nebo pro přestupek krádeže, zpronevěry, 
účastenství v nich, podvodu, kuplířství (§§ 460., 461., 
463., 464., 512. tl'. z.), pro trestné_ činy o;;načené.v §). 
zákona z 28. května 1881 Č. 47 1'. z. (zakon_ o hct:.ve), 
a v § 1. zákona ze dne 25. května 18_83 c. 78 1'. z. 
(zákon o zmaření exekuce), nebo pro prestupek §§ 1., 
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2., 3., 4~ a_ 5. př~dposle9ní odstavec zákona ze 24. květ
n~ 188", c. 89. 1'. z. (zakon o donucovnách a polepšov
na<.:h). 
. 1~.nto n{lslede~ odsouzení pomine při zločinech v 

§ 6. _ CIS. 1.-1g. z~kona ze dne 15. listopadu 1867 Č. 
131 r. z. VYJ~octenych koncem trestu, při jiných zloči
nech uplYl1llÍlm 10 l~t , byl-Ii vinník odsouzen nejméně 
ku 5tlletemu tr~stu, ]lnak uplynutím 5 let, při ostatních 
svrchu uvedenych trestných činech však uplynutím 
3 let po konci trestu. 
_. 5. ~~soby, které byly odsouzeny k trestu pro pře
Cin dle s§ 45., 47., 48. a 49. branného zákona ze dne 
11. dubna 1889 Č. 41. ř. z. (viz odst. 67.-69.) po dobu 
3 let po konCI trestu. 

6._ ?soby, ~teré byly odsouzeny soudně' k trestu 
pro preCI11 prot~ trestním ustanovením na ochranu svo
b09Y ,::?Ieb (VIZ odst. 86.), byl-Ii skutkový děj spá
chan pn volbach do poslanecké sněmovny říšské rad y 
nebo do zemských sněmů. 

7. Osoby, které byly dány pod policejní dozor ne
b? .do don.uc?,:ací pracovny, až do uply nutí tří let po 
zamku p,ohceJl1Jho dozoru, vztažmo po propuštění z do
nucovacl pracovny. 

8. OS?~y, kt~rÝI!1 byla odňata soudem otcovská 
moc _nad JeJIch detml, pokud tyto děti jsou pod cizím 
po rucmctvím, každým způsobem však po dobu 3 let 
po tomto soudním opatření. 

? ~soby, které pro opilství nebo pijáctví na zá
klade, vseobecného trestního zákona nebo jiných zá
kOHny-ch ustanovení, která budou ještě zavedena byly 
odsouzeny . ví~e než dvakráte k trestu vězení, po' dobu 
3 let P9. konc! tr,es~u. ~by byla obcím poskytnuta mož
nost, pn udrzoval11 eVIdence volebních listin vzíti také 
oh)ed p~ důvody z práva :,olebnÍho 91~, ~ 8. ~: 4., 5., 6. 
a 9. zaL ,z 26. ledna 1907 c. 17. VyIUCUJICI, nafldilo min. 
vl1\tra ~y~osem z 19. prosince 1908 Č. XVI. b. 1115., 
aby kazdy trest rak. stát. občana, jenž překročil 24. 
!:?_k :,~ku svého, pro nějaký v § 8. pod Č. 4., 5., 6. a 9. 
rJS'v rachl voleb. uvedený trest. čin, byl trestní kartou 
(j ez elle 1!I!n. lIař. , z 1~ . června 1888 Č. 91. ř . z., 
pok ud se ty ce dle vyn. mm spraveellnos ti z 8. prosince 
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1897 Č. 47. polit. úřadům se zasílá), těmito úřady ne
jen domovské obci, nýbrž i obci pobytu odsouzené 
osoby sdělen. -

§ 23. Za volebního úkonu zakázány jsou ve vo
leuní místnosti, jakož i v budově, ve které se tato míst
nost nalézá, a v bližším okolí této budovy v okruhu, 
lderý< bude stanoven polit. okresním úřadem, proslovy 
k voličům jakož i všeliké jinaké volební agitace. Budiž 
o to pečováno, aby voličové nerušeně mohli k volební 
místnosti docházeti a z ní odcházeti. Příslušné obce mají 
z<\c,patřiti ve vo lební místnosti psací náčiní a nábytek, 
kterého je třeba k vyplňování hlasovacích lístků. 

88 TAJNÉ SPOLKY A SPOLEČNOSTI. (§§ 285. 
až 296.) »Všeliká sjednocení v tajné sP'olečnosti, 

ať byly ty to zřízeny v jakémkoliv úmyslu, ať trval,' 
nebo trvají pod jakýmkoliv jménem nebo jakoukoliv 
podobou, jsou zapovězena. Kdo v tajné společnosti má 
účastenství, dopustí se přečiFlu,« 

Za tainou společnost pokládati se má každé sjedno
cení více osob. a) když se vrchnosti úmyslně ukrývá, 
že sjednocení takové tu jest ; b) když se sice učiní 
vyznání, že tu sjednocení jest. zatají-li se však buď 
zřízení a pravidla jeho, anebo udá-li se jiné zřízení. 
udají-li se jiná pravidla nebo jiný účel. nežli tu sku
tečně jsou. 

Účastenstvím v tainé společnosti stává se vinným 
každý tuzemec, a) jenž společ nost takovou zříditi usi
luje, nebo skutečně zřídí; b) jenž členy k tuzemské nc
ba zahraniční tajné společnosti najímá; c) jenž jest 
předsedou nebo členem takové spo l ečnosti; d) kdo 
s takovou společností si dopisuje; e) kdo jejich scMz
kárn jest přítomen, ať jest při tom čímkoliv ; f) kdo 
ke schůzkám jejím vědomě sv{!Í dům nebo příbytek 
svúj pronajme nebo propújčí; g) konečně úředník, jenž 
podle úřadu svého povinen jest, oznámení o tajné spo
lečnosti učiniti, který však, ačkoliv vÍ, že tu tajná 
spc!ečnost jest, nebo že se schází, v rchnosti to opo
mene úředně oznámiti.« (Trest : na původce, najímače 
a předsedu: tuhé vězení od 3 měSÍCŮ až do jednoho 
roku: v případech pod lit. d) a e)vězení od 1- 3 mě
Siell; v případu opakování ocl 3 až clo 6 měsícll; v př,i-
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pacl~ ~od lit. f) vě3'~n~ od 1-3 měsíců, v případu opa
kov~n~ ~d 3-~, m.eslcu: v případu pod lit. g) od 1 do 
3.!ll eS lvCU, v, pr~pad~ opakování od 3 do 6 měsícll, po 
PľlPade. tuhe v.ezenl od 6 měSÍcú až do jednoho roku. 
" I clzozevmcl dOPuS,tí se přečinu tohoto, když zdržu
]IC~. ~~ v tecl~~~ zemlc~ ~) nějakou tajnou společnost 
za! IdltI se snazl, b) kdyz cleny pro nějakou tajnou spo
lecn?st t~zemsk<?u, nebo zahraniční najímají; c) když 
sal11~ schuzky t~jIlych sp?lečl1ostí u sebe drŽÍ nebo d) 
kclyz ke ~~!~uzkam takov'yl11 dúm svúj nebo sviH ' příbY
te,k proPuJc! nebo pronaJmou; e) když dopisy nebo ji
n~ml ~ros!re.dk~ .~u spojení tuzemských tajných spo
le:nos.tl a uduv JeJI~h. se zahraničnými přiSPívají. Trest: 
v,e~en~ od 1.-6 meSICU, po případě tuhé vězení od 6 mě
SICU, ai,. do Jednoho ro~u a vyhostění. Témuž trestu pro
pada Cizozemec, byl-II dopadnut při tom, když s cizo
zemska ta~~vou sP?Je~nost v t ěchto zemích zřizuje 
nebo pro 111 cleny naUl11a. 

'v Pyi . <?b!~vel1í. ta!né společnosti jsou předsedové a 
~red~I~1 leH povmpl. oznál!liti a vYdati vrchnosti ve
skere IIst~ny a. dopiSy spolecnosti patřící. Kdož by něco, 
co spolecnos,Í1 naleZl, za sebou zadržel nebo zataji\ 
b.ude potrestan tuh5rm vězením od 1 týdne až do 1 mě~ 
s ice. Pokladny a nářadí společnosti náležející pro .. 
pad nou. 

Vybízení a n~jíll1ání k nějakému spolku, jemuž po
vo~el1l ,~ylo odepreno. anebo jenž sice již byl zřízen 
avs~k uradepl byl rozpuštěn, jakož i pokračování v čin~ 
nos!l. takovehoto spolku jest přečinem. Trest: vězení 
v pnpadu opakování. tuhé vězení od 3-6 měsíců. ' 

v J.akožto .účastník spolku takového trestným jest 
kazdy, l~~o ac nebylo ~~voleno zříditi spolek nebo úřa
d~111 nar~zeno r<?~pustItJ ho, příspěvky své k němu 
~Iale platl , nebo !lnak . k n~mu dále působí, schůzkám 
Jeho .<?9,cllJe, nebo k .l1Im dum SVllj nebo příbytek svůj 
proPuJCI nebo pronaJme. 

,(Tr~s,t: . pokuta ocl 100- 600 korun nebo vězení od 
1- ,) meslcu.) 

~ředsect.o~é dov.olené ~polečnosti, kteří poptávající 
se v lch90stl cleny umysln e zamlčí, dopouštějí se pře
stupku. ~ Trest: pokuta ocl 100- 600 korun.) 
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89 PRÁVO SPOLčOVACí. (Zák. Z 15. listopadu 
1867 č~ 134 ř . z. Vý tah.) § 1. Spolky jsou dle usta

novení tohoto zákona dovoleny. § 2. Spolky a společ
nosti. které směřují k zisku . dále všecky spolky pro 
obchody bankovní. úv ěrní a pojiŠfovací. jakož i ústavy 
dúchodkové. spořitelny a zastavárny jsou z platnosti 
tohoto zákona vyjmuty. § 3. Tento zákon nemá dále 
platnosti a) pro duchovní I-ády a kongregace a nábo
ženské společnosti; b) pro společenstva a pomocné po
kladny živ noste ské dle zákonů živnostenských zří
zené ; c) pro těžiřstva -a bratrské pokladn~ . dle hor
ních zákonú zřízené. § 4. Ten. kdo chce utvontl spolek. 
ustanovením tohoto zákona podléhající. má ho ohlásiti 
dříve. než spolek v život vstoupí, písemně vládě zem
ské s předložením stanov. § 6. Pakli jest spolek dle 
účelu nebo dle zřízení svého proti zákonu nebo právu 
anebo státu nebezpečný. může zemská vláda zřízení 
jeho zapovědíti. § 7. Nevydá-li se zápověď ve 4 nedě
lích. aneb prohlásí-li zemská vláda ji ž dříve. že SP'olek 
nezapovídá. může spolek svou činnost započíti. § 12. 
Představenstvo spolku má oznámiti úřadu své členy 
s udáním jich obydlí a se zvláštním poznamenáním 
těch. kteří zastupují spolek na venek. ve třech dnech po 
svém ustavenÍ. Oznámení to podati se má v místech. 
kde nalézá se zvláštní zeměpanský úřad bezpečnosti. 
tomuto úřadu. v jiných místech polit. úřadu okresnímu. 

U spolků. které rozpadaií se v spolky vedlejší (ííli
álky ). podati se má oznámení to od každého vedlej
šího spolku zvláště. § 14. Každý spolek může svá shro
máždění odbývatí veřejně. osoby však. které 1J e jsou 
členy spolku nebo zvaný mi hosty. nemohou účastniti se 
jednánÍ. Aní členové ani posluchači nesmějí do schúzí 
přijíti ozbrojeni a má nad tím předseda bdíti. § 15. Kaž
dá spolková schůze má se oznámiti od představenstva 
úřadu v § 12. jmenovanému nejméně o 24 hodiny dříve 
s udáním kde a kdy odbý vati se bude. a má-li bý ti ve
řejnou. t~ké i s udáním toho. § 17. O zachování zákona 
a udržení pořádku v spolkov é schúzi má především pe
čovati předsedícÍ. On musí se ihned 'opříti protizákon
ný m v~' rokllm a jednáním a neuposlechne;U se je?~o na
řízení. má sh romážděnÍ rozpustiti. § 18. Uracl mu ze do 
každé spolkové schllze vyslati zříze nce . 

(89, Politické spolky.) 113 

Tomu!~ ~ří,zenci .vYkázati se má přiměřené misto 
ve sl~rom~zdelll ~Ie Jeho volby a na požádání podati 
vy~.yetlvelll ;-~, osobe navrhov~telů a řečníků. On jest také 
OPI a,:,nen , z,adatI. ~b~ ~epsan byl protokol o předmě
tech Jedn,al1lva.o. uCllle!1y~h usneseních. § 20. Zádný spo
lek nes.I,l1l UClllI~I usn~selll nebo vydati prohlášení. která 
odporUJI tr.estl1lmu zakonu anebo jimiž spolek dle ob
s~hu neb,o rOr!l1Y osobuje si autoritu v některém odvětví 
zakon~~al~st.vl nebo výkonné moci. § 21. Svolá-li se 
s hrornazdenl spolkové proti předpisúm tohoto zákona 
Illá zapověděti se od úřadu a PO případě rozpustiti. . 

Rovněž rozpustiti se má shromáždění třeba zákon
ni: syolané ,o.d vládniho zřizence anebo nebyl-Ii žádn)' 
vyslan. od uradu. sbehnou-II se v shromáždění protizá
kOvl!nné události. ~očne-Ii se jednati o předmětech. jež 
leZl mIl1l0 obor pusobnostI spolkové. anebo stává-li se 
shromáždění veřejnému pořádku nebezpečným. § 22. 
! avkn:ule se s~!'omá~dění spolkové prohlásí za rozpu
s tene. JSou pntomlll povinni. aby místo shromáždění 
ihned opustili a se rozešli. jelikož jeiich odstranění i do
nucením vymoženo býti múže. - § 24. Každý spolek 
mllže býti rozpuštěn. učiní-Ii usnešení aneb vydá-li vy
hlášku. která se příčí ustanovením § 20. tohoto zákona 
překročí-li obor své Pllsobnosti stanovami vytknut~ 
ane,b yeyy hovll!e-li vúbec podmínkám svého právního 
trval1l. ~ 28. U radem v tomto zákoně zmíněným roz
umětI se má. kde nic jiného výslovně není ustanoveno 
z pravidla politický úřad okresní. v místech ale. kd~ 
se nalézá zvláštní zeměpanský úřad bezpečnosti 
ter:,t,o poslednÍ. ~ři naléhoay ém nebezpečí pro veřej'n~ 
por~dek, a be,zpec.nost mu ze ~l~ také každý jiný úřad. 
Jen z dbatI ma o Hch zachoval1J. zapověděti nebo roz
pustiti shromá ždění spolkové. které proti tomuto zákonu 
se' svolává nebo odbý vá. aneb zastaviti činnost spolku 
kter5' se utvořil bez vyplnění zákonnS'ch podmínek 
aneb při němž nastaly příčiny k ro zpll š tění v ~ 24. na
~~ačené. O tOI11 zpraviti se má vždy ihned příslušný 
lIrad. 

~ 29. Pro politické spoll(y platí mimo to ještě ná
slcdll.iící zv lú š tní ust~HIOVe JJí. ~ ,30. Cizoze mci. že nštiny a 
nezle tilí nesmějí b~' li č l e n y po liti c k ~' ch spolkú, § 32. Poli 
t ické s polk y llI a jí pov illll os t. a by ú řadu oznámily své 
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členy ve třech dnech od početí spolkové činnosti a dále 
jakmile některý nový člen se pr'ijme, a aby každo
ročně předložily seznam svých členil. § 33, Politickým 
spolkům jest zapovězeno, zakládati vedlejší spolky (fi
li a lkY), tvořiti mezi sebou jednoty anebo jinak s jinými 
spolky buď písemně buď skrze vyslance vcházeti ve 
spojení, a nesmí žádný člen představenstva býti členem 
představenstva jiného politického spolku. § 34. Nošení 
spolkových odznaků jest zapovězeno. § 35. Chce-li ne
politický spolek r zšířiti činnost svou na politické zá
ležitosti, má se podrobiti nařízením tohoto zákona plat
Il ~Tm pro zřízení tohoto spolku. § 36. Porušení tohoto zá
kona, pokud na ně nevztahuje se obecný zákon trestní, 
trestá se od soudů jako přestupek vězením až do 6 ne
děl nebo pokutou až do 400 korun. 

(O tajn~Tch spolcích viz odst. 88.; o zapovězených 
odznacích spolkových viz odst. 100.) 

PRÁVO SHROMA1ĎOV ACÍ (zák. z lS. listopadu 
1867 Č. 135 ř. z. Výtah.) § 1. Sh romáždění dovolují se 
dle ustanovení tohoto zákona. § 2. Kdo svolati chce 
shromáždění lidu neb vilbec shromáždění všeobecně 
přístupné, na pozvané hosty neobmezené, musí to nej
méně tři dny před zamýšleným odb1Tváním sh romáž
dění oznámiti úřadu písemně s udáním účelu, místa a 
doby shromáždění, o čemž se mu vydá bez odkladll 
písemné osvědčení. § 3. K odbývání shromáždění pod ši
rým nebem potřebí jest předcházejícího povolení úřadu . 
Zádost o povolení děje se, jak svrchu uvedeno. Totéž 
platí pro veřejné průvody, při nichž též zamyšlená cesta 
udána bý ti má. § 4. Shromáždění voličú k poradám 
o volbách, pak k poradám se zvolenými poslanci vy
jmuta jsou z ustanovení zákona tohoto, když odbývají 
se za doby vypsaných voleb a ne pod š ir~Tm nebem, 
§ 5. Dále vyjmuty jsou z ustanovení zákona tohoto ve
řeiné radovánky, prllvody svatební, národní slavnosti 
anebo pri'lvody, processí, poutě a jiná shromáždění aneb 
prúvody k vykonání zákonně povoleného vyznání ná
boženského. když d ějí se zpilsobem oei staroJ:ivna 
ob\'yklým, (Viz odst. 192.-210., 378. a 379.)· § 6. Shro
máždění, jeiichž účel příčí sc zakonfllll trestním aneh 
jicll i Gcl I> h';'1ní vei'ej ll é bez peč llOsti lI ebu veřejllGII1II 
blahu jest Il ebe zp ečlI o. IIlaji h~, ti ÚT-aclCIIl zakClÚlll a. 
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§ 7. Po dobu zasedání říšské rad b·k· 
zemského sněmu nesmí v místě síd~a ane o lnel. tereh o 
km. žádné shromá·d·· d . " a v 0(0 I na 38 
bý ti § 8 C' ~ ell1 ~o . slrym nebem povoleno 
řád~teli ~eb~z~~~~cll nehsml ~~tl. a,ni podnikateli ani po-

, • I e I s romazdell1 na němž jednať 
ma ,o veřejnýc!I .zá)ežitostech. § 9. Ve shromáždě~í;~ 
::. §~ 2. a §3§. zm!l1enych nesmí se slIčastniti osoby ozbro
Jl-ne. _. 11.-20. obsahují tatáž ustanovení jako ~~ . r, ,1S., 21., .22., 28. a 36. zákona spolčovacího jenž 'ÚI 
~~ťi al!~loglcky. (BYl-li. suspendován článek '12. stát 
~~l . za on~ z 21. prOSlllce 1867 Č. 142 ř z) • •. 
urad ~~z~ecnosti zřízení a činnost spolkil a' O·d'by~u.z~ 
sh"' Im~zden' ·d · t· vafli 

I , ", I zapove e I aneb obmeziti O och' • 
svobody shromažďovací viz odst. 86.' I ane 

OHLAŠOV ÁNt CIZINCŮ A ZMf:N OBYV Á
~ELST~~ . . (§ .320.:-321.) })V. těch místech, kde 90 
JSG~ z;lastm ?r~dp}sy, aby všickni obyvatelé i cizinci 
~Yl~ 0~na1110Vafll uradu bezpečnosti trestati' s . 
se trelll před .. t · ht ' e ma ne-. .'. PlSti ec o, ač jestliže se v nich nic Hn 'h 
nenanzuJ:, v ,~ásledujících případech za přestupek:e o 
a) ,;}(dYi: .mantel .domu~ administrátor, sekvestor, nebo 

<10 ,vube,: ma. spravu domu, neoznámí v přede
f~ane(/obe zmeny, které s jeho nájemníky se sta
:\:" , r~st: pokuta od 10 až do 100 korun) 

b) })K~yz. nekdo světilice na tý den nebo na měsíc pro
~~J1m~ ne!?o chová lIocleháře, a po každé když 
rl~Jaka zmena se stane, ve 24 hodinách podl~ p. d 
~I;;U !o lIeoznál11~." (Tr~st : pokutalO korun.) re-

c) , hd~z hosPod,;;kv, . ktery má právo cizí lidi přiií
m.atl, podle_ precJ]JIsu neoznámí těch, kteří u něho 
zu.sta~ou pr~s "noc." ~Trest: jako nahoře.) 

di ,:I\d7Z v kr.cI~e, .ktera nemá práva přijímati osoby 
1. 'pl enocovanl,.~lekd_o n3- noc přijat." (Trest: pokuta 
11.(, kOl un, PO Prlpade vezení jednoho t\' dne a ztráb 
\oncesse.) . , 

.. })l ne~ledíc na ty to zv láštní předpisy, trestati se 
ma Jako prestupek: 
e) })Když někdo v lístku opověcJnÍm sobě dá . 

i,!'éllo (d t ' t ' lIeprave '. ' I ,( lIep~<tyY s <lV, lIel)r<tvé zaměstnání, ne-
bo dně ~epr<tvd.lVI~. O!(~IIIOSti, aneb když vllbec úřad 
p(;hceJII! nebo jll1 Y urad státní neb obecní, krom ě 

8* 



116 
(91, Návrat vyhoštěnce.) 

případu vyšetřováni trestního, v němž plati zvlášt
ní zákonná ustanovení, nepravý m udáním svého 
jména, svého rodiště, svého stavu nebo jiný ch 
svých poměrů takový m způsobem ošálí, že tím ve
řejný dohled může býti v omyl uveden. Při tom 
jest lhostejno, zdali tím zavdá příčinu k nepravdi
vostem v pasech úřady jemu vydaných, anebo v ji
ných listinách anebo konečně zdali nehledíc ani na 
pl"ed lo žené pasy a listiny, úřadu veřejnému na do
tazy ohledně své osoby něco nepravého udá.« 
(Trest: vězení od 3 dnÍ! až do 1 měsíce, po přípa
dě tuhé vězení a vyhoštění.) (Viz odst. 212.) 

l) »!\dyž někdo veřeiné listiny bez úmyslu v odst. 124. 
uvedeného napodobuje nebo falšuje.« (Trest: vě
zení od 3 dní až do 1 měsíce.) 

g) »Když někdo, abY dál přišel, užívá cizího pasu ce
stovního anebo jiného úředního průkazu, anebo 
když svÍ!j prÍ!kaz za tÍnt účelem někomu jinému 
přenechá, pokud se tak neděje, aby tím nějaký jin:ý' 
přestupek, přečin nebo zločin by l spáchán.« (Trest: 
tuhé vězení od 3 dní až do 1 \llěsíce, po případě vy-
hoštění.) 

h) »Přijme-li něiaký živnostník do práce tovaryše, kte
r:ý- nemá předepsané cestovní knížky anebo tam, 
kde ještě cestovních knížek není, žád ného tak zva
ného kundšaftu, bude potrestán 10 korunami, po 

,druhé dvojnásobně a po třetí až do 1 měsíce a po 
případě ztrátou ž ivnosti." 

91 NÁVRAT VYHOŠTENCE (§§ 323.-324.). 
»Když někdo. kdož z veškerých zemí korunních 

císal'stvi Rakouského pro zločin by l vypovězen nebo 
pro pItčin nebo 1)]"0 přestupek od soudu trestního ne
bo z pl'íčin policejních od úřadÍ! bezpečnosti vyhoštěn, 
pod j"kollkoliv záminkou do některé z nich se navrátí, 
dopustí se tímto "návratem přestupku a potrestán býti 
m(\ ponejprv vězením od 1 až do 3 měsídl, v případu 
opako\'áni tuhý m vězením od 3 až do 6 měsícÍ!, rovněž , 
kdy'2 někdo jen z některé korunní země llebo z jistého 
místa od soudu trestního nebo z jakýchkoliv příčin úřa
dy státními lIebo obecními na vždY nebo na jistý čas 
byl vyhoštěn, v on01l1 pI'Ípadu vúbec kdy, v tomtl) pl'í-
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pacltl aie před prujitím určené Ih " t .. 
se přes tupku.« Trest: vězení od 1 ~ld se vr~lt!, o clOIJlI~~Í 
paclll o'1akování tl111 v'm " o 3 rneSICU, v pn .. , . vezentrn 

, ~soby policií postrkem posl' , I t, .' 
V0't'111 navrát'l bud't .. t ,ane, < el e se bez do-. , ,ez po restan y pokut I kor~1I1, nebo vězením až do 14 I' B ~u oe 10 do 200 
budtez úřadu předvedeny O ) cn!. . . ,y y-It ~o~adeny, 
kcm viz odst. 214.; o osobách ) oltc,eJ!IIt;t poslal1l postr
Il~' ch v iz odst. 18. vyhosten y ch a vypověze-

VI. ,TRESTNÉ ČINY ,~ROTI. OSOBÁM ÚŘED
N M A OSOBAMI UREDNIMI SPÁCHANÉ 

S ~ÁSILNÉ JEDNÁNÍ PROTI KORPORACÍM 
(~Si{ (6.--;80, ). To~oto zločinu se dopouští: »Kdvž 92 
ne. co sam o sobe nebo s jin\l]lli ob' I . 
ku projednání veřejných záIežitosSt? ar.Id s lrornáždě~í 
SOli~ ,nebo jin "ť veřejn~' úřad v 'eh v a ~u. svol.ane, 
trva1ll nebo pnsobnosti násilne' . J" o sbChuzl, v Jeho 
)) ' ' I '" b I USl ne o mu v tom 

n ; \3l l. ne o na jeho usnesení n b ... 
vánJm pllsobiti hledi, ač není-Ii ~. ezpecn~m, vyh!?!o-
zloc11le~L« .. (Tre,;;t. těžký žalář od cln aie~ J1I1ym t~zslm 

»1ymz zloclIlem stává se vinen (§o 10) rokuj 
clopu~tí činlt svrchu vytknutých proti k 78,.' ~clo ~e 
k?nn~, uznaným nebo proti shrornážd' ,Or])?1 ~clm za
byv-ajl za spolllpltsobení nebo ) d I he1llm, Jez .. s~ od
úřadu« (Trest· těžký žalář ocl 160 5? !ecl~m verejllého 

V 'b' " I I" - < meslcu az do 5 let) 
~. I~e - I .. k~o k některému činu v §§ 76 " . 

naznacenemu recmi. veřejně nebo .. d' .' a 78, 
nesell~;llli nebe díly tiskov 'mi ~~~ vlc,e lidmi jlro
zen ími nebo spisy 'jlodněc~vai II:okzsltrovany mbl vyobra
s 'sť hl d'l' - omu ne o někoho 
ve ... I ,e ,e a neby lo-li působeni toto s nijak' .., 

zlo(;lIl1!yrn podniknutím spojeno, zltstalo-li b :m }1T'T 
kll. ma se v případech v § -6 . ez vYS ec
žalář od 1- 5 let ... d hl. §uvedenYch uznati na 
clo 1 rokli (§ 80.): v pnpa ec. v 78. ocl 6 měsíclt až 

" ,NÁ~IlNÉ VZTAŽENÍ RUKY NA OSOBY U~EDNI A NE!3E?PEČNÉ JIM VYHROŽOV Á- 93 
!'II (§ 81.). »Kdyz nekdo sám o sobě, anebo kclyž i v íce 
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lidi , avšak J1csrotiv ; e se, nčkter6 z LI SOU v ~ Ú~. tl'. z. 
(vi z 0dst. 77.) jmenovaných u vykonáváni rozkazu 
vrchnostenského neho při plnění jejího úřadu nebo služ
by 'oj tom úm yslu, aby v~, kon ten byl zmařen, nebez
pecl!otl hrozbou nebo skutečným násilným vztažením 
ruky, byť i beze zbraně a bez poranění, se protiví ne
bo některého z činLt těchto se dopustí, aby vynutil ně
jaké úřední jednání nebo konání služby , dopouští se 
zločinu veřejného násilí.« Trest: těžký žalář od 6 mě
sicú a!. do 5 let. 

Odpor byl zb l ani vykonán, bylo-li jen zbraní vy
hrožováno. (Plen. rozhod. z 18. září 1880 č. 7155.) 

Za zbraň v hořejším smyslu jest považovati vůbec 
každý přtdmět, jenž k tomu slouží, aby ho bylo užito 
k podporování útoku a jenž hodí se k tomu, aby jím 
byla osobní bezpečnost ohrožena. (Plen. rozhod . z i). 

září 1898 č. 9411.) 
Není zapotřebí, aby násilí ' bylo vykonáno ruk0u 

na těle, stačí již odpor, při němž použito bylo tělesné 
síly, která se činnosti veřejného zřízence v cestu stavi 
a tohoto nutí, aby buď s vynaložením fysické síly od
]lur odstranil anebo od úředního výkonu upustil: na př.: 
když někdo se pokusí osobu, kterou strážník zatkl a 
za rameno vede, osvoboditi tím způsobem, že ji k so
be táhne za rameno druhé: když někdo pokusí se věci 
zabavené strážníkovi vyrvati: nebo pohání přípřež , 
kterou strážník zadržel: když někdo na zřízence bez
pečnosti psa štve, nebo když někomu se vyrve světlo 
za tím účelem, abY temnotu přivodil a tím úřední vý-
kon zmařil. ' 

SeIll patří také případ ten, když strážník u vyko
návání své služby někde se objeví, aby tam zamezil 
v5'střednosti, a byl odtud j eště dříve, ne žli měl příčinu 
k zakročení, násilím vypuzen, aby mu bylo zabráněno 
v dohlídce anebo aby mu později bylo nemožno za
kročiti. (Plen. rozhod. z 25. července 1901 č . 4470.) 

94 URÁlKA VEŘEJ. ÚŘEDNÍKŮ, SLUHŮ, 
STRÁŽí, ZŘÍZENCŮ ŽELEZNIČNÍCH ATD. (§ 

312.). "Urazí-li kdo slovem nebo skutkem osobu n č 
jakou v § 68. jmenovanou, když vykonává nějaký pří
kaz vrchnostenský anebo koná úřad sVI~lj nebo slu žbu 
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svou, potres tán blldil.· ' . . ' čin trestný. Trest na' za, Vkl es tulPek, ac ne lil - Ii to t ěžš í 
" I Ul az y sovy ' " , 

az Cll 1 měsíce na ura' z"ky k tk . vezem od 3 dni't 
" • o ' S U "em' " , d meslcu. Byla-Ii však urážka . . :,.eze}11 o 1-;-6 

ky a překazilo-Ii se jí sk~t "sl:OJena s peJakymi násled
nostenského nebo konán ' ~~n~ vykonaní příkazu vrch
vězení od 3-6 měsíců I Ul a u nebo služby, - tuhé 

Poznámka. Pouhé nezd "I ' , 
chování nezakládá již sam J VOl ~ e, ,, prudke, neslušné 
§ sj)a~l,aiicí; " tento přestuP~k o v~~~e pr~s~upek P?d tento 
v~~,~rcl stl azníka v slu žbě sto ' ícH les ~,kdYz }lěkdo 
kncI : »ven s níml« _ nebo I J 7 1O "z krcmy a pn tom 
b~zpe~nosti v sluŽbě stoiícím~~~~k;l~~d~1 oproti zří~e~ci 
kych spatností se dopustil dříve ne " b I (d9. pak VI, ]a
by«, nebo když někdo vi~' " ,z Y p~]lat do služ
při výkonu úředním atd Rč Ul ~?11I osobu, ~e by la opilá 
žební i!}strukci«, jest urážko~l~ie"?~l~lezllate syou slu
z 2. brezna 1895 č 15 496 ( . . d . - plenar. rozh. 
nař. z 20. dubna 18'54 Č. 96 /IZ)O st. 192., § 12. cís. 

URÁŽKA - I. z .. 
KONÁ V ÁNI Sd~~BlE (ť~~USTIL ~ŘEpNí~ U VY-
v § 68. jmenovaných kona'íC ' ~'" »Kdy~. nektera z osob 
bil urazi někoho sk~tkem J (zaU!a"d SVtl] n~?ov SVOU služ
dá, když někoho zatkne v přÍ~~~ s~ ~:vl~ste to poklá
s~ v zákonech ustanovu'i) ec ,]mych, vnež které 
1 rest: vezení od 3 dnů až J d~ 1dOP!l~tl . se p'restupku.« 
kováni: tuhé vězení' povstalo r me~l~e, v pnpadu opa
vězení ou 1-3 měsÍ~ů. - 1 Z o o shluknutí: tuhé 

MÍCHÁNÍ SE VE VýKON VEŘEJNÝCH SLU 
~;~ s~ufkle4.). ~.Kdko" ned0I!ustiv se urážky slove~ 95 

m Jll1a ym zpusobem se t " některt vrchnostenské osobě v plně ,v'" Od mlcha, aby 
by nebo II vykonávání rozk .lll ura U nebo služ-
k~ž dcl, d, OPIl~t~ se Přestupku}(~r~~f~~oěs~~~ťkoédho1 Pdře -
a..: o 1 meslce.) ne 

ZMAŘENÍ EXEKUC ( , ' 
188" ~ 78 v ) § E. ?:akon z 25. května 96 "c. . r. z. 1 »J esthze někd ' 
aby zcela nebo z části zmařil . o y ut;Jyslu, ' 
za exekuce jemu hrozící neboU~P?k~~~nl sveho věřitele 
kazí, zničí nebo bezcenný m u čin}Zvv e em~x;ekuce P/)
movité, odstraní předmětv maJ'etkoveePnemboovlte . nehbO ne-, • se j1C vzdá, 
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ulali:,: nebu právllÍ jednání sí VYITly.sli, pukud I~eni v tum 
trestného čínu přísněji trestuhodneho. vlIlen Jest precl
nem, jestliže škoda tím. ZPllsobe~á č!ní více n,e~ho 1 o~ 
K. jinak přestupkem . « (Trest: vezer:1 od 6 m c;,slcu a l 
d,) 1 roku, po případě tuhé vězení az do 2 roku. Trest 
na plestupek: vězení až ,d? 6 mě~íc;~.) § 3. »Kdo, kro· 
mě hořejšího případu, veCI, kte;-e urad,em neb? z 10.Z
kazu úl cdního jsou sekvestrov.any, pravem. ,zastavnl~l 
nebo i jinak zabaveny. odstranl. by s 111m I ura~ na.kla: 
dati nemohl. dopustí se přestupku.« (Trest: vezeni az 
do 6 měsícÍI.) 

97 ZNEU1ITí MOCI ÚŘEDNÍ. (§§ 101.- 103.) 
Kúdý Úředník státní nebo ob~Cllí, Len ž ,Y. ú~adě, 

v lIěmž jest zavázán, zneužije mocI s?be sve~ene Ja
kvmkc.liv zpÍlsobem. aby někomu, ať Je to sta!, obec 
nebo jiná osoba škodu zpÍlsobil, dopouš tí se tun zlo
činu at již se d~l k tomu svésti zištností nebo jinakou 
nán;živostí nebo jinakým ved.)ejšim úmyslem. 

Za Medníka má se pokládati ten. kdo mocí příkazu 
veřejného, bezprosUedně nebo pr?stře~ně mu da~ého: 
af je pod přísahou nebo ne, povmen Jest obstaravatl 
záležitosti vlády.« (Viz také odst. 77.) 

Zvláštní případy (§ 102.) : 
Za takavých okolností dopouští se tohoto zločinu 

zvláště: 

A. soudce nebo státní zástupce nebo jiný. úřední~ 
vrchnostenský jakož i každý jiný úředník povmnostml 
za,'ázaný, jenŽ se od zákonného plnění své úřední po
vinnosti odv rátiti nechá; 

B. každý úředník. jenž ve v ěcech úředn)c)1. !:ldí ~ 
i ll()tář který při sepisování nebo v y hotovova1ll neJake 
notúřské listiny nepravdu osvědčí; 

C. kdo ta jemství úřední jemu svěřené .způsobem 
nebezpečným vyjeví; kdo listinu jeho úřednÍ1!lU ~ozoru 
svěřenou zmaří nebo proti své povinnosti nekomu 
sdělí; 

D. advokát nebo jiný přísežný zástupce, jenž .na 
škodu své strany odpůrci př i sdělávání právních SPISl! 
allebo jinak raelou nebo skutkem jest nápomocen ~ 

(99, Osobování si veřejného postavení.) 121 

1::::. kdu v pln č ilí úřadu ncbo sluzuv upruti ustano
v ením zákona k ochraně osobní svobody, tuto úmyslně 
nhmezuje (viz odst. 104.); 

f. kdo úmyslně proti ustanovení zákona o ochranl: 
domácího práva předsevezme domovní prohledání.« 
Trcst: těžký žalář od 1-5, po případě až do 10 let. -
Vi l odst. 75. 

SV ÁDÉNÍ K ZNEU1ITÍ MOCI ÚŘEDNÍ (§ 105.). 
>,Kdo se,udce civilního nebo trestního. státního zástup
C'~. 2,ncbo v případě propújčování slu žeb nebo rozho
dov{lI1í zúležitostí veřejných jakéhokoliv úředníka da
rem ke strannictví nebo k porušení povinnosti úřední 
svésti hledí, dopustí se zločinu; nechť si úmy sl smě
řuje k jeho vlastnímu prospěchu nebo ku prospěch u 
osollY jiné, nechť se mu zdaří čili nic.« Trest: žalM 
od (j měsíc!! až do 1 roku, po případě těžký žalář až do 
5 Ict a propadnutí daru ve prospěch ústavu chud~rch 
toho místa. . 

§ 311. »Kdo úředníka nebo služebníka nějakým da
rem ku strannictvi nebo k porušení úřední povinnosti 
svésti hledí, dopouští se přestupku, pokud v jeho jed
nání ne:-počívá zločin shora naznačen~r nebo jiný těžší 
č in trestný.« Trest: vězení od 1-6 měsícl!. 

Pozmímka. Pod tento § spadá také podplacení čet
níka nebo strážníka. Aby dar byl skutečně odevzdán, 
nebo aby o jeho odevzdáni se bylo b~'valo pokušeno. 
není k podstatě činu tohoto zapotřebí. stačí ji ž pouhé 
nabídnutí daru, byť by byl slib dán ve formě skry té. 

PŘIJíMÁNÍ DARů VE VĚCECH ÚŘEDNÍCH. 98 
(§ 104.) »Úředník. jenž při správě spravedlnosti 
při propůjčování služeb nebo při rozhodování o veřej
ll ~rch záležitostech úřad svůj sice podle povinnosti ko
ná, av šak, aby jej konal, přímo nebo prostřednictvím 
jiný ch dar přijme anebo jinak tudy nějaký zisk si zjed
ná nebo si slíbiti dá, rovněž i ten, kdož se tím vůbec 
při obstarávání svých úředních záležitostí k strannictví 
svésti dá, dopouští se tohoto zloČinu.« (Trest: žalář 
od 6 měsíců do 1 roku a propadnutí daru.) , 

OSOBO V ÁNt SI NÉJAKÉHO VEŘEJNÉHO 99 
POSTAVENÍ. (§ 333.) »Kdo nemaie úmyslu pod-
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v(Jclllel](l (viz vLIsl. 174.) se vv dúvú z,l c. a k. voje n
skou osobu. veřejného úředníka nebo služebníka. nebo 
1I0se be'l dovolení uníformu (stejnokroj) osobuk si tím 
podobu jednoho ' takového. dopouští se přestupku.« 
(Trest: vězení od 3 dnů až do 1 měsíce.) 

1 00 OSOBOVÁNÍ SI ŘÁDŮ. (§ 334.) »Kdo bez do-
volení tu- nebo cizozemské řády nebo čestué de

korac e nosi. dopouští se přestupku.« (Trest: pokuta od 
20- 200 K.)(Víz stát. zákl. 'zdk. z 21. prosince 1867 
Č. 145. ř. z. čl. IV.) 

Nosení spolkových odznaků, jež podobají se řádi'ulI 
nebo z{\s lužn~Jm medai1lím, jest zakázáno. (Výnos min. 
vnit ra z 20. července 1880 Č. 9909.) 

101 PORUŠENÍ PATENTŮ A NAŘÍZENÍ ATD. (§ 
315.) Přestupku dopouští se i ten, kdo patenty. 

nařízení. pečeti úř a dll státních nebo obecních. nebo listi
ny od vrchnosti předepsané, pod jakýmkoliv jménem a 
v jakékoliv způsobě za pří~inou veřejného ohlášení 
přibité nebo vydané, strhne. pryč vezme. roztrhá, po
skvrní nebo jiným způsobem porušÍ.« (Trest: stalo-li 
se tak z pouhé lehkomyslnosti nebo svévole. vězení ocl 
24 hodín až do 1 týdne; stalo-li se .tak v úmyslu, buď 
potupiti úřad, nebo zameziti to, aby se nařízení nějak é 
ohlásilo a zachovalo, trest tuhého vězení od 1-3, po 
případě až do 6 měsíců.) 

102 OTVÍRÁNÍ PEČETÍ VEŘEJNÉHO ÚŘADU 
(§ 316.) »Svémocné nebo protiprávní otevření 

veřejných pečetí úředních, pod nimiž se zavřeny chovají 
písemnosti nebo jiné předměty, jest, stalo-li se z pouhé 
svévole nebo lehkovážné zvědavosti, přestupkem.« 
(Trest: yězení od 1-3 měsíců. ) "Stalo-li se tak ale 
proto, aby se tím projevila nevážnost k veřejným naří
zením, lIebo v tom úmyslu, aby se tím o své moci pro
vedlo domnělé vlastní právo nebo nějaká zlomyslnost. 
potrestati se to má tuhým vězením od 1-6 mě
síctI. K veřejllým pečetím úředním patří však nejen pe
četí státních úřaclů, nýbrž také pečeti obcí, veřejných 
ústav II učebních, far a veřejných notáHI.« 

NEDOVOLENÉ ZHOTOVOV ÁNÍ VEŘEJNÝCH 
PEČETfúŘEDNÍCH. (§ 330.) »Kclo zhotoví veřej-

(103. Loupež lidí.) 123 ._--------------

liDU pečce úr-cell·li. Il c llla.i c k t(llllll příkazlI vd tuhu IIra
du, jelllu.ž pečeť svěelči. nebo kclo zhotovenou pečeť 
vy dá někomu jinému. nežli tomu úřadu, který ji clal 
dělati, dopouští se prestupku.« (Trest: vězení od 1 tý
dne až do 1 měsíce, v případu opakování trest vězťní 
1 měsíce a ·ztráta ž ivnosti.) . 

fALŠOVÁNÍ VEŘEJNÝCH LISTIN. (§ 320 f.) 
"Když někdo napodobuje nebo falšuje listiny bez z lého 
ún:YSlll v § 197. tr. z. uvecleného - viz odst. 174., do
pustí se přestupku. Trest: vězení od 3 clni'1 až clo 1 
měsíce. 

VII. TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ 
OSOBNf. 

LOUPEŽ LIDÍ. (§ 90.) »Kdo zmocní se bez 103 
věclom í a přivolení řádné vrchnosti člověka ně-
jakého lstí nebo násilím, aby ho proti vůli vydal v moc 
zahraniční, ' dopouští se zločinu veřejného násilí. Trest: 
těžký žalář od 5 clo 20 let. 

OTROCTVí. (§ 95.) »Poněvadž se v císařství ra
kouském ani otroctví ani vykonávání moci nějaké k ně
mu se vztahující nepřipouští a každý otrok v tom oka
mžiku stává se svobodným, kdy vstoupí na půdu císař
ství rakouského nebo i jen na loď rakouskou, a tak 
i v zemi cizí svobody své nabývá tím okamžikem. kdy 
se jakýmkoliv důvodem jako otrok některému podda
nému císařství rakouského postoupí, dopustí se vzhle
dem k tomuto zločinu veřejného násilí každý. kclo otro
ku na něho převedenému v užívání osobní svobody 
jeho překáží anebo jej v tuzemsku nebo v zemi cizí 
zase dále za otroka na někoho převede. jakož i každý 
lodní kapitán, kterýž i jen dopravu jednoho neb více 
otroki't převezme nebo otroku na loď rakouskou při šlé
mll svobody osobní tam nabyté užívati překáží nebo jÍ
n~' l11i překážeti nechává,« (Trest: těžk~r ža l ář ocl 1 clo 
5. po případě až clo 20 let.) 
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104 5)CHRAN~ O~~BNi SVO,BODY. (Zúkoll ze 
27. rljna 1862 c. 8/ . r. z. - VIZ odst. 25.) 

OBMEZOV ÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY. (§ 93.) "Kdo 
°vémocně vězní člověka, nad nímž mu podle zákona 
Žádné moci nepřísluší a jehož nemú příčiny ani poklá
dati za zločince ani míti ho dúvodně za škodlivého ne
bo nebezpečného člověka nebo mu jakýmkoliv ZPlI
sobem v užívání osobní svobody překáží, nebo kdo i 
pi"i zd ánlivě Odllvodněné pl"íčině zadržení ~ú~yslně oPvo: 
mene dáti o tom hned řádné vrchnostI vedetl, dopoustI 
se zločinu veřejn ého násilí.« (Trest: žalář od 6 měsíclI 
až do 1 roku, po pí'ípadě těžký žalář až do 5 let.) 

105 ÚNOS. (§ 96.) ))Kdo osobu ženskou v úmy slu 
směi' ujícím k žen ění nebo smilstvu proti její vúli 

násilím nebo lstí unese, anebo kdo vdanou ženu, třeba 
i s její vúlí manželu, dítě rodičům, poručen ce poruční
kovi nebo opatrovateli lstí něbo násilím unese. nechť 
účel podniknutí toho byl d6sažen čili nic, dopouští 
se zločinu veřejného násilí.« (Trest: těžký žalář od 6 
měsícú až do 10 let. ) 

106 VYDÍRÁNÍ. (§ 98.) ))Tohoto zločinu veřej
ného násilí se dopoušti, kdo: aj osobě nějaké 

skutečně násilí učiní, aby ji přinutil k nějakému konání, 
dopuštěIlí nebo opomenutí, b) přímo nebo prostředeč. 
ně, písemně nebo ústně aneb jinÝ'm v způsobem, u~ay 
jméno své nebo ne, v tom úmysl~ nekomu .vyhrozuje 
ublížením na těle , svobodě, na ctI nebo majetku, aby 
na něm vynutil nějaké konání, dopuštění nebo opome
nutí ač-li hrozba taková, že se jí může u toho, komu 
v y \1'rožováno, hledíc na okolnosti a osobní povahu j~: 
ho nebo na dúležitost zla, jímž pohrozeno, vzbuditi 
d('l~odná obava ' bez rozdílu, namířeno-Ii zmíněné zlo 
proti ohrožova~érriu, proti rodině jeho a jeho. příbu z 
ným anebo proti jiným osobám, pod ochranou jeho v~to~ 
jícím a měla-li hrozba účinek nebo ne.« Trest: tezky 
žalái" od 6 měsíclI až do 5 let. 

VstouPÍ-li někdo na cizí pozemek s úmy slem, aby 
dělníky na něm zaměstnan é násilím ?onutil. k z,:sta: 
vení práce, není to ru šením pozeml1Iho v·mlru, nybrz 
vy díráním. (Plen. rozh. z 27. ledna 1899, c. 15.956.) 
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Také když někdo pouze opoví oznáIl1ení o sobě 
oprávněné (na př. někdo poví, že sdělí představenému 
osoby ohrožóvané, že jednala proti svým povinnostem 
- byf i to bylo pravdou - ) mÍIže to býti nebezpečným 
vyhrožováním za účelem vydírání (plen. rozhod. z 19. 
listopadu 1898, Č. 12.588.). 

Vydírání není tam, kde násilí nebo vy hriHka vzta-
110Valy se na plnění, na něž měl útočník právo (plen. 
rozhod. z 28. prosince 1895 Č. 14.750.). 

Také to není vy díráním, kdy ž v hotelu nějak:í' slu
žebník, jenž dle své smlouvy námezdní poukázán jest 
místo mzdy na zpropitné, zdráhá se vydati hosti, jenž 
chce odcestovati, jeho zavazadla proto, aby od něho 
dostal obvyklé zpropitné, jež si zasloužil (plen. rozhod. 
z 4. června 1897, Č. 4474.) . . 

NEBEZPEČNÉ VYHROŽOVÁNÍ. (§ 99.) ))Kdo po
hrLl žky v § 98. uvedené, která jest způsobilá vzbuditi 
dllvodnou obavu, užije v tom úmy slu, aby osobu jed
notlivou, obec nebo okres uvedl ve strach a nepokoj, 
dopouští se zločinu veřejného násilí.« (Trest: těžký ža
lář od 6 měsícú až do 5 rokli.) 

VII. ČINY TRESTNÉ PROTI NÁBOŽENSTVÍ. 

RUŠENÍ NÁBOŽENSTVí. (§§ 122.-124.) 107 
)) TollOto zločinu se dopouští a) kdo řečmi, činy, 
v tiskopisech nebo rozšiřovanSi ch opisech Bohu se rou· 
há, kclo v ykonávání náboženství ve státě platného ruší, 
lIebo kdo ZiJlisobem zneuctívajícím zle llakládá s n<Í
řadíIl1 li: bohoslužbě zasvěcellým nebo jinak činy. řeč· 
mi, tiskopisy nebo rozšiřovanými spisy veřejně nábLJ
ženstvi opovržení ukazuje; c) kdo hleclí rozšiřovati ne
v ě ru.« Trest: ž alář ocl 6 měsícli až clo 1 roku, by lo-Ii 
ale dállll veřejné pohllrše lli, nebo hy l-Ii kclo svedell 
Jl ebil hylo-li s tím spojeno obecné nehezpeč í , t ěž k:í' 
ž alář ocl 1- 5, )JO [JřípaLi ě až do 10 let. 
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Vý rok sám o sobě beztrestný může bý ti rouháním 
se Bohu dle toho, jakým způsobem by l · učiněn (plen. 
rozhod. 26. června 1890, Č. 3902.). 

POZ\1ámka. Zákonně uznanými náboženstvími jsou: 
1. Katolická církev ritu římského (latinského), řecko
katolického (řecko-spojeného) a arménsko-katolického; 
2. ev angelická církev vy znání augsburského a helvet
ského, 3. řecká nesjednocená církev či officielně zvaná : 
řecko-orientální církev (min. nař. z 29. listopadu 1864 
Č. 91. ř. z.); 4. lwitárská; 5. starokatolická, uznaná min. 
nař. z 18. října 18Tl Č. 99. ř . z., evangelická církev bra
trská (bratrstvo Ochranovské - lierrnhuter - min. 
nař. z 30. března 1880 Č. 40. ř. z.) a židovské nábo
ženstvÍ. - V Bosně jest uznáno také vy znání mohame
dúr,ské. -

T. zv. Mennonité a církev anglikánská nejsou uzná
ny. Modlitebny. které na základě Nejvy šš. rozhodnutí 
ze 14. září 1858 a 31. ledna .1871) v Karlovi/ch Varech ' 
a v Mariánský ch Láznich pro Anglikány zřízeny by ly , 
mají jen po dobu »Iázební« anglikánské bohoslu žbě slou
žiti, kterou lze jen za soukromou pobožnost zákonem 
neuznaného vyznání považovati. 

Zapovězené sekty v iz v odst. 109. 

1 08 ŠTV ANÍ PROTI NÁBOŽENSTVÍ v iz 
odst. 82. 

_ URÁŽKA CÍRKVE NEBO NÁBOŽENSKÉ SPO
LEČNOSTI. (§ 303.) Kdo veřejně nebo. před více lid
mi nebo v tiskopisech, rozšiřovaných spisech nebo vy 
obrazenich posmívá se učení, obyčejům nebo zřízením 
nějaké církve nebo společnosti náboženské, ve státu 
zákonn ě uznané, nebo je zlehčiti hledí, anebo kdo něja
kého jich slu žebníka náboženského u vy konávání ob
řadfl bohoslužebních urazí, nebo se v čas veřejného 
provozování náboženství tou \lIěrou nesluš ně chová. 
že z toho jiným vzejíti může pohoršení. dopouští se. 
pokud to není zločin em ru šení náboženství (odst. 107,). 
přečinu. « Trest: tuhé vězen í od 1 do 6 měsíci!. 

V ned ě li má po dobu trvúni bohoslužby ka ždú ve
ř ejnú prúce. která ncní nevvl1l1ute ln ě potí"e hn~, II sta ti . 
V z:1~vě -: e n é sv;'ttIO' círk ve nebo 1I:lhoŽCTl ského vY Z1l~ní 
z(t1\ on ~ 11l II Z l1all ,í/ cll - ll1~ po dobu Ir v{lIli hlav ní hohos lu ž-

(109, Zapovězené sekty.) 127 

by blíže kostela upuštěno bi/ti ode všeho toho co
koliv b~ byl~ . s to sl~vnost rU Šiti. Rovněž má' bý ti 
toho dbano pn obvykly ch slavnostních processích na 
místech nebo na silnicích, kudy se pr(lvod ubírá. (CI. 
13. z. z 25. května 1868 Č. 49. ř. z.) 

Dle vý nosu min. vnitra ze 24. dubna 1854 Č . 2706. 
nemají na blízku · missijních pobožností - po dobu 
jich trvání ani hlučný lomoz p(lsoben ani zábavy od 
bý vány bi/ti. 

Min. nař. z 2. prosince 1878, Č. 13.146. ustanovuje 
ohledně řízení trest. a kompetence v příčině rušení bo
hoslužby toto: »Rušení bohoslužby, o němž čl. 13. zák. 
z 25. května 1868, Č. 49. ř. z. jedná, neztrácí proto že 
dotýčná ustanovení v tomto zákoně obsažena jsou, 'své 
povahy - jako místní policejní přestupky, a podléhají 
takováto zakonem zakázaná jednání, pokud tu není 
žádné iiné trestní sal\kce, v šeobecnému trestnímu usta
novení min. nař. z 30. zúří 1857 Č. 198. ř. z. 

ZAPOVEZENÉ SEKTY. (§ 3U4.) »Kdo k za- 109 
Ic:žení nebo rozšíření n ějaké společnosti (sekty) 
náboženské, jejíž uznání ve státě za nepřípustné bylo 
prohlášeno, shromáždění svolúvá, přednášky má nebo 
uv eřejňuje, vyznavače najímá, nebo cokoliv' předse
vezme, co za tím účelem směřuje. dopouští se lJřečinu. « 
Trest: vězení od 1--3 měsícťI . 

O dovolený ch církvích viz odst. 107. 

I . Poznámka. Zapovězené sekty jsou: náboženské 
spolky t. zv. přátel světla, němečtí katolíci, svobodní 
křesfané (min. nař. z 16. listopadu 1851 Č. 246 ř . z.). 
dále t. zv. Novojerusalémci, Novo-Salemiti, bratří J 0-
hanští, vyznavač i čistého křesťanského učení, nazaren
ci. nástupci Krista (min. nař. z 26. března 1858 Č . 47. 
ř . z. a 2U. červn a 1860 Č . IS3. ř. z.) - a všecky ony 
SDolky . které pod pl áš t ěm n ějakého vyznání nábožen
skéh o sledují politické snahy strannické. Clenové spol
ki'I. kteří si osobují při porodech, svatbách nebo po
hřbech íunkce. které jen duchovním zákonně uznan\/ch 
n{lhože nsk:\'ch spol cčnos tí přinál ež í. hllďtež potrestúni 
pokutou od ]O- cínO korlln [I e /)o věze ním (It! 1 - .3 111 <-
Sk ll. 
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Přivriencůnl sekt zákonně neuznaný ch jest všal, 
dovoleno vy konávat donla jejich náboženství,. pf·cdpo
kládajíc, že toto není ani proti právu ani proti mrav~
počestnosti. « Cl. 16. st. z. z. z 21. prOSlllce 1867 c. 
142 ř. z. 

Přivržencúm sekt výslovně zákonem za neprl-
Plistl~é prohlášených není ani společné domácí vykoná-
vání náboženství dovoleno. v 

2. Poznámka. Právo vykonávati »domácí bohoslu~
bu« obsahuje toliko oprávnění, odbývati společná na
boženská cvičení v kruhu rodinn.ét;1. ~om~cln: - . a 
mohou k němu i spo lečnící dOllla~1 prtpustel1l b}' tl. 
Chtějí-li ale přislušníci nějakého zakonem neuznaneho 
v~nnání náboženské schúzky ve. vět~ím r~zsahu o,d ~ 
bývati, na př. v najaté místnosti, toz muy vyhovetl 
ustanovením § 2. zák. z 15. Itstopadu 1~6? c. 135... v. 

Každé náboženské straně j~st zakaza,no, nutiti. pn: 
slušníky jiné, náboženské spolecnostl k prestoupel1l lsti 
ncbo násilím. Viz blíže o kol'lversl odst. 376. 

1 O POŠKOZENí HROBŮ. (§ 306.) »Kdo místa 
t ku pohřbívání mrtvol lidských ustanov~ná. ze 

zlomyslnosti nebo ze svévole poruší, bez povolel1l ~ro~y 
otevře, odtud nebo z jiných míst, kde s.e .?:rtva. ~ela 
lidská chovají, tato těla nebo j~dnot~ve .cast~ JeJIch 
o své moci odejme nebo s mrtvyml tely ltds.kyml zle 
nakládá, dopustí se přečinu. Trest:. tuhé věz~J1l .od I , do 
6 měsíci\. Odcizí-li však někdo v umysl:I z lstE1em neco 
na pohrobištích, z hrobLI nebo na mrtvych telech, po
trestán buď za to jako za krádež. 

IX. TRESTNÉ ČINY PROTI BEZiPEČ
NOSTI CTI. 

111 UTRH . .\NÍ NA CTI. (§ 209.) »Kdo někoho 
pro nějaký nai'! vy myšlený zl očin u vrchn osti 

nLitl , anebo takov\' 1l1 zprlsobern obvi11Í, že. hy 1)~)\I. i1l01lÍ 
jeho Liúti Illohlo PÍ"ÍČillll v rcllllostl. k vysc trov :t1l1 nc 
ho alesPol1 k pátrání p roti U!JVi ll čl l l:ll1n, (\opus tJ se zlo-
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činil utrhání na cti.« - (Trest: těžký žalář od 1-5. po 
případě až do 10 let.) 

Stíhání děje se jen na náv rh. 
Za přečiny platí: 

URÁŽKA NA CTI. (§§ 487.- 495.) Tohoto 110 
přečinu se dopouští: ~ 

A. (§ 487.) »Kdo někoho kř i vě viní ze zločinu aniž 
jde obvilí.?,:,~.ní t<l:k dalek~: by nabylo v lastností, ' jichž 
Je dlc hOreJ~.lh.o §u J~ ~loclnu utrhání na cti zapotřebí. 
anebo kdo Jmeho kľlve vmí z nějakého přečinu nebo 
přestupku.« 

B. (§ 488.) "Kdo i jinak vyjevovánÍrn smý šlen5' ch 
nebo převrácených skutků někoho zejména nebo zna
meními na něho připadajícími křivě viní z nějakého 
určitého nepočestného nebo takového nemravného č i
nu, který by jej v obecném mínění mohl v opovržení 
uvésti nebo snížiti.« 

C. (§ 489.) "Kdo v tiskopisech, rozšiřovaných spi
sech nebo vyobrazeních, anebo kdo nejsa k tomu 
zvláš tními okolnostmi nucen, veřejni na někoho ve 
známost uvádí skutky cti se dotýkající ze života sou
kromého nebo rodinného, bYf i byly pravdivé.« 

D. (§ 491.) Veřejná hanění. "Kdo někoho veřejně 
nebo před více lidmi, v tiskopisech, rozšiřovaných ha
nOPIsech nebo vyobrazeních jakéhokoliv způsobu buď 
zejména nebo znameními naň připadajícími neuv'áděje 
lIr~i!ý~h skut~~, z. opo,:,ržlivých v lastností ~ebo z opo
vrzltveho smysleJ11 VIJ11, anebo jej u veřejný posměch 
vydává. Odvolává-li se hanitel při trestním vyšetřo 
vánL. ~by han~ní své oditvodnil, na nepočestné činy 
haneneho, pOVlllen Jest, aby byl beztrestným - do
kázati. že udání jeho jest pravdivým.« 

§ ,4?2. "Cinů trestn~ch pod lit. A.-D. uvedených 
dopoustt se 1 ten, kdo utoky tam dotčenými směřuje 
proti rodinám, proti úřadúm veřejným nebo jednotli
vým orgánllm v lády v příčině iich úředního působení. 
protI korporacím zákonně uznaným nebo proti pověsti 
nějaké osoby zemřelé. « 

§ 493. "Trest. Všeliké urážky na cti v §§ 487.-492. 
uvedené potrestány buďtež jakožto přestupky věze
ním od 1- 6 · měSÍcu; byly-Ii však spáchány tiskopisy, 

9 
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te hdy jakožto př ečiny vězením od 6 měsíců až do 
1 roku. V trest upadá nejen první původce, ný brž 
i každý, kdo takovou urážku na cti dále rozš ířiti hledí. « 

DŮKAZ PRAVDY. (§ 490.) "Uvede-Ii ob
v iňovatel u veřejnost obvinění nějaké pod lit. 
A. a B. uvedené někte rým pod lit. C. zmíněným ZPl!
sobem, stane se trestným, jestli že nedokáže, že udání 
je ho jest pravdivým anebo vztahuje-li se obvinění na 
takový čin trestný , který trestní soud stíhati může 
toliko k žádosti někoho jiného. (Vi z odst. 23.) V tom
to posledním případu, jakož i co se týče skutků pod 
lit. C. uvedených, nemá nikdy bý ti připuštěn k dů
kazu, že udání jeho jsou pravdivá. Bylo-li ale některé 
z obvinění pod lit. A. a B. uveden é proneseno jiný m 
způsobem nežli tím, kter~1 jest pod lit. C. vytčen, bud e 
obviňovatel tres tu prost, když buď dokáže, že udáni 
jeho jest pravdivé a nebo když a l espoň takové okol
nosti prokáže. z nich ž by lo dostatečných příčin. aby 
obvin ění pronesené mohlo za 6 ravdiv é pokládáno býti.« 

§ 495. Stíhání ien k žádosti. Ve všech případech 
pod A.- D. uvedených má předsevzato bý ti vyšetřo
vání a trestání tolik o k žádos ti strany uražené. Smě
řoval-li útok proti pověsti někoho zemře l ého, pak mají 
jeho příbuznl nebo příslušníci právo k žalobě. 

Případy pod . lit. A.-D. a v násled ujícím odst. 113. 
jmenova né stíhati se mají dle čL V. zák. z 17. pros in
ce 1862 Č. 8. na r. 1863 z povinnosti úřední, když na
mířeny byly proti říšské rad ě, n ěkte rém u zemskému 
'sněmu, proti veřejnému úřadu, proti vojsku nebo lo ď
stvu nebo p'roti samos tatn ém u oddělení n ěkteréhu 
z obou posledních . Směřova l- li útok proti n ěk t~rému 
veřejnému úředníku nebo s lu žebníku, proti vojínovi ne
bo duchov nímu co do činll jejich povolání, nestíh ají 
se pouze k žádosti uraženého, nýbrž se svolením ura
ženého i z povinnosti úřední , nebo když tento slyšen 
býti nemohl , s přivolením představeného nebo úřadu 
nejblíže vyššího. - Uraženému příslu š í povždy právo 
připoiiti se k obžalobě. kterou státní zástupce podal. 

Poznámka. Výt.ka proti četníku vznesená , že na 
místo, aby slu žbu vykonával, v so ukromém domě si 
hově l , jest ohviněním ze z l oč in ll . -
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Není třeba, aby byl podniknut útok na čest n ěkoho 
v úmyslu, čest jeho p'odkopati; stačí již, když pachatel 
jed nal u vědomí, že tím čest jeho bude uražena. 

Byl-li někdo vydán na veřejný posměch, nezá leží 
na tom, zdali se tak stalo na základě určitých prav di
v~l ch nebo nepravdivý ch skutečností (plen . rozhod. z 8. 
března 1880, Č. 14.092.). 

Když n ěkdo učinil na n ěkoh o trestní oznámení pro 
nějaký čin trestn~1 a odvozoval podezření proti n ěmu 
z událostí dle pravdy lí če n ých, jest z toh o zodpově
den, pakli podezřívá někoho nevinného - bYf i ne ze 
zlomy slnosti, ný brž z pouh é nedbalosti - plen. rozh. 
z 6. října 1896, Č. 11.677. 

Viz také plen. rozh. z 5. února 1901 Č . 1174 pod 
odst. 23. uvedené. 

Výtku, že n ěkdo se věrolomně (perfidně) a ne
čestně zachoval, nelze posu zovati dle § 488., n~' brž 
dle § 491., ukáže-Ii se jakožto kritika (posouzení) n ě
jakého určitého jednání - ple n. rozh. z 13. května 1896 
Č . 5612. 

V~ltka, ze z n zenec bezpečnosti se u vyko
náváni své služby beztaktně (viz oost. 4.) zachoval, 
ob!,ahuje v sobě obvinění z opovržlivé v lastnosti -
plenární rozh. z 4. července 1900, Č . 9347.) 

Rčením oproti n ějakému úřadu namířen9m: "Vy
kašlu se na ... « vydán jest tentó u veřejný posměch -
plen. rozh. z 1. října 1901, Č. 13.384. 

Když jde o urážk y na cti, nemá zř ízenec bez
pečnosti zakročovati, i kd yž se pouze jed ná o z ji
štěni id entity obviněného. Dopustil-Ii se však ně
kdo uráž ky na cti na nějakém veřejném místě, na ulici. 
v taneční místn ost i, v pos luchárnách, v divadlech, v ho
st incích nebo v kaváľnách atd. tím ZPllsobem, že tím 
veřejný pořáde k a slušnost uľaženy b y ly nebo obecen
stvo v zábavě by lo rušeno, neb o tim veřej n é pohoľ
še ní vzbu zeno bylo. má orgán bezpečnos ti proti němu 
z povinnosti · úřední zakročiti (cís. nař. z 20. dubna 1854, 
Č. 96. ř. z. § ll. - v iz odst. 192. 

Dle § 20. instrukce pro četníky nes mí četník. kter~· 
by l na své cti uľažen , nikdy se vZc!{lti potľestání a 
dostiučinění, Ideor ~· lIl ž jes t záko ll em v pT'í pa du .torll vy
l! rožová no. 

9* 
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113 VERE.JNÁ NADÁVKA ANEBO ZLÉ NA. 
KLÁDÁNÍ (§ 496.). »Kdo S někým veY'ej n ě neb o 

před více lidmi skutkem zle nakládá, anebo, byf i tento 
nebyl přítomen , jemu nadává, anebo nahlas a aby byl 
s lyšen, zlý m nakládáním jemu vyhrožuje, dopustí se 
tím přestupku, ač není-Ii to nějaký iiný těžš í Člll trest
n\1 a má bý ti potrestán k žádosti uraženého vězením 
oď' 3 d11Ú až do 1 měs íc e, tuhý m vězením až do 3 mě
s ícú však tehdá, když uráž ka stala se na takovérp y mí
st ě kde se zvláštní slu šnosti vyhledává nebo kdyz se 
tím' chováním na jevo dává úmys in á nevážnost k ce
lÝm třídám nebo sta vllm občanské společnosti, ku spol
l<lllTI náboženský m neb o národnostem.« 

Vý razy jako: lhář, na cti utrhač, rý pal, lich v ář 
jsou nadávkami, byly- Ii však ve spojení p.řiveden:y ~ ~r
čit,lm případem jakožto jeho dúsledek, JSO U verejlly m 
ha~ěním ve smyslu § 491. tr. z. Vý razy: »taškář, pa
douch «, jsou vždycky nadávkami - plen. rozh. z 12. 
února 1895 Č . 1897. ' 

Výrazem: »veřejně« má bý ti označena nejen pří 
s tupnost k místu činu trestného, ný br ž on chová v sobě 
také předpokládání, že čin trestný od iin ých osob mohl 
bý ti pozorován - plen. rozh. ze 4. září 1901 Č . 9597. 

Výrazem: »před více lidmi « nevyžaduje trestní zá
kon aby nevyhnuteln ě více osob by lo současně přítom
no, 'ný brž stačí, když více jednotlivých osob,,~a seboy 
mohlo čin pozorovati - plen. rozhod. ze 4. za n 1901 c. 
9597. 

VÝčITKA TRESTU PŘESTÁLÉHO ~EB~. PR~
MINUTÉHO (§ 497.) . »Kd o n ěkomu pro prestaly neoo 
prominutím odpuštěný trest anebo tomu, kdo po skon
čeném soudn ím vyšetřování nebyl v trln ym na lezen, po
ku d se počestn ě chová. v t om úmyslu výtk y koná, aby 
jej pohaněl , potrestán buď za tento přes!upek k žádosti 
pohan ěn ého vězením od 1 dn e až do 1 tydne.« 

UBLÍŽENÍ NA CTI (Ehrenkrankung). Dle §§ 19. 
a 1339. ob. zák. obč. jest trestati protiprávní urážky 
na cti pokud nepodléhají trestní moci soudní, jako 
polic. 'přestupky (Ii'a dybezpečn ost i . Přestupky t v to 
mají se trestat i dle min. n ař. z 30. zář í IS57 Č . ]') R 
ř. Z. -
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VY,IEVOV ÁNÍ TAJEMSTVí NEMOCNÝCH 114 
(š§ 498. a 499.). »Lékaři, pomocníci nebo pornoc- _ 
nice k porodu, kteří taj emstv Í osoby ošetřování jejich 
svěřen é vyjevÍ někomu jin ému, než úřadu, když tento 
se úředn ě dotazuje. dopouští se přestupku. (Trest po
nejp rvé, zápověď praxe na 3 měsíce; PO druh é - na 
jeden rok, po třetí - na vždy.) 

Lékárník, kter~r tajnosti n ějakéh o nemocného, 
o nich ž vědomosti nab$rvá z receptll jej docházejících, 
jiným osobám vyjev í, nežli úřadu, když tento úředn ě se 
dotazuje, dopustí se tím přestupku. Trest : na lékárníka 
nebo provisora, pokuta od 10 až do 100 K, na pomocn íky 
vězen í od 1- 14 dlll':!.« 

V obou případech d ěj e se s tíhání jen k návrhu. 

X. TRESTNÉ ČiNY PROTI MRAVO
POČESTNOSTI. 

DVOJNÁSOBNÉ MANŽELSTVÍ (§§ 206. až 115 
208.) . Když osoba vdaná vejde v manželství s ji-
IIOU osobou, dopustí se zločinu dvoj násobn ého man že l
ství. Rovněž i ta osoba. která, ač sama nejsouc vda n:t. 
vědomě s i vezme osobu vda nou, dopustí se téhož zlo
: inu .« Trest: žalář od 1- 5 let. 

PROTIZ.<\.I(ONNÉ MANŽELSTVÍ (§ 507. a 508.) . 
»Kdo zatajiv povědomou mu zákonl1ou překážku man
želstVÍ, oddati se dá neobdržev dříve řádné dispense; 
anebo kdo se oc\ebéře do cizÍ země, aby tam vstoupil 
v manže lství , které p'od le zákonÍl zemsk~lch místa míti 
nemohl o, nebo rodiče, kte ří zneuživše . své moci ro
di llné, nutily by d ě ti své k manželství dle zákon el ne
platném u, dopou ští se přestupku. « (T rest: vězení od 3 
do 6 měsÍcÍl.) 

CIZOLOŽSTVÍ (§§ 502. a 503.). Osoba odda- 116 
ná která se dopusti c izoložství, jakož i osoba 
neodda ná, s níž cizo ložství spácháno , jest v inna př e 
stupkem.« (Trest : vězen í od 1--6 měsíců . ) 

Poznámka. »Cizoložs tv í vš ak nemúže se nikd y vy
šetřovati a trestati z povinnosti lí řední, nýbrž toliko 
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k žádosti strany uražené. A všal, alli ta nemú vice pr{l
va toho žádati, Když urážku, o niž se by la dověděla, 
v~/ slovn č odpustila, anebo, když od té doby, co o ní na
byla vědumosti, po 6 nedě l pro to neža~ov~la. Ba ! ~re~t 
již vYI'knutý pomíjí, jakmile strana urazena PI:~hla.sl, ze 
s vinníkem chce zase žíti . Takovýmto prohlasenlm se 
však nezrušuje trest již na spoluvinníky vyřknutý.« 

117 NÁSILNÉ SMILSTVO (§§ 125.~127.). To
hoto zločínu se dDPouští: »Kdo nějakou ' ženštinu 

nebezpečn~/ 1lI vyh rožováním, skutečně vykonan5Qn ná
silím nebo Istiv~im omámením smyslů učiní neschop
nou aby mu kladla odpor, a jí v tomto stavu k mimo: 
ma~želskél1íu souloženi zneužije. Rovněž i nemanželske 
souložení s ženštinou, která bez přičinění pachatelova 
se nalezá ve stavu bezbrannosti nebo bezvědomostl, 
nebo která nedokonala ještě 14. rok věku svého, jest 
zločinem násilného smilstva.« (J'rest: těžký žalář od ? 
do 10, po případě 20 let, po případě - dož.ivotnÍ těžky 

z1- al1ářS') SMILSTVO PROTI PŘIROZENOSTI (§§ 
129. a 130.). »J akožto zločiny trestají se další 

ZPlhoby smilstva. I. Smilstvo proti přirozenosti" to )est: 
a) se zvířaty (t. zv. sodomstvl), b) s osobami tehoz po
hlaví (t. zv . paederastie).« Tres!; tě~ký ž,alář ?d }:-5 
let, po případě od 5-10, po prlPacle dOZlv,oh!1 t~z ky 
žalář. II. Svedení k smilstvu (§ 132.), Jlmz nekdo 
osobu svěřenou jeho dohledu nebo vychování nebo vy
učování přiměje k vykonání nebo dopuštění nějakého 
l' inu smilného.« (Trest: těžký žalář od 1- 5 letl . 
~ Smilstvo mezi příbuznými a osobami sešvakřenými 
(§ 501.). »Smilstvo mezi plnokreynými ne,,~o P?l?krev
ný mi bratry a sestrami, s man zely rodl~u, ~etl nebo 
bratrů a sester- jest přestupkem. (Tfest: v~zelll o~) d~ 
3 měsíců.) Po odbytém trestu budiz z povl1lnost! :Iredlll 
učiněno opatření, ab y vinníci od seb"e by l! odloucelll a 
tak společenství mezi, nimi "bylo_ zr!;'se~o .« . v 

»T~' ž trest má byt! ulozen zenstl1le v. ~odl1le ,, ~lou
žící, která nezletilého syna nebo nezlehleho" ppb~z: 
ného v domě žijícího ke smilstvu s:,~de . VYS~!~OVa.I~1 
a potrestání má však jen místo na zadost rodlcu, pn
buzných nebo poručenstva.« (§ 505.) ." " , 

Příležitost k smilstvu (§ 515.). »J~~tliz~ hospodst!, 
nebo výčepníci mimo případy pod kuphrstvlm uvedene 
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d{lvaji příkžÍlust ku smilstvu, jsuu vinnými ph:stup
kem.« (Trest: pokuty od 50-400 K, v přípaďu opako
vání ztráta koncesse.) »Dopustí-li se tohoto přestupku 
osoby služebné bez vědomí hospodského, mají bi/ti' po
trestány vězením od 8 dnů až do 3 měsíců . « 

Smilstvo jako živnost - viz o prostituci odst. 269. 
Nemravnosti (§ 500.). »Péče zákonodárná neobme

zuje po svém úmyslu pojem urážky veřejné mravo
počestnosti toliko na činy takové, které samy sebou 
vzb uditi mohou ošklivost a veřejné pohoršení, ale za
hrnuje v to i činy, jež podle povahy své přičiňují k roz
šíření zkázy mravů, jakož i takové, ' které mají oby
čej ně za následek nepořádky a . prostopášnosti. 

Podle tohoto určení trestati jest jako přečiny anebo 
přestupky proti veřejné mravopočestnosti v . případech 
tu jmenovaných : a) smilstvo, b) hrubé uražení mravo
počestnosti nebo stydlivosti, jež jest příčinou veřejné
ho pohoršení (odst. 122.), c) žebrání (odst. 125.), d) za
povězené hry (odst. 126.), e) opilství (odst. 127.), fl jiné 
hrubš í nemravnosti (odst. 124.). . 

ZPRZNÉNÍ (§ 128.). »Kdo pro upokojení 119 
chlípných žádostí svých hocha neb děvčete, jimž 
není ještě 14 let, anebo osoby nějaké ve stavu bezbran
nosti a bezvědomí tělesně zneužije jin~lm zplIsobem, 
nežli tím, který jest uveden v odst. 117., dopustí se, ač 
není-li čin ten zločinem v odst. 118. uvedený m, zloéi
nu zprzněnÍ.« (Trest: těžký žalář od 1- 5, po pfípadě 
od 10 do 20 let.) 

ZMRHÁNÍ NEZLETlLÉ PŘÍBUZNÉ (§ 504.). »Člo" 
věk domácí, jenž zmrhá nezletilou dceru nebo . nějakou 
k domácnosti patřící nezletilou příbuznou domácího ho
spodáře nebo hospodyně, potrestán bý ti má za tento 
přestupek podle rozdílnosti poměru svého k rodÍn ě , tu
hým vězením od 1-3 měsíců.« 

ZMRHÁNÍ POD PŘÍPOVĚDÍ MANŽELSTVÍ 
(§ 506.). »Svedení a zmrhání osoby pod přípovědí ne
splněného manželství, má býti trestáno jako přestupek 
tuhým vězením od 1-3 měsíců . Krom toho zůstavuje 
se osobě zmrhané právo k náhradě.« 

ZPRZNĚNÍ KRVE (§ 131.) jest spácháno 120 
mezí příbuznými v pokolení vzestupném a se
stupném, nechť příbuzenství pochází z rodu manže l-
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ského nebo nemanželského. (Trest: žalář. ud 6 l11čsicú 
až do 1 roku.) 
i 01 l(UPLÍŘSTVí (SVEDENÍ l( SMILSTVU) 

'" (§ 132.) jest zločinem, když byla jím svedena 
osoba nevinná, nebo dopustí-li se ho rodičové, poruč
níci, vychovatelé nebo učitelé na svých dětech, poru
čencích nebo na osobách k vychování nebo k vyučo
vání -jim svěřených. - Trest: těžký žalář od 1-5 let. 

l(UPLÍf{STVí jako přestupku (§ 512.) se dopouští: 
a) »Kdo nevěstkám ku provozování jich nedovolené 
živnosti u sebe řádný pobyt dává nebo jinak je přecho
vává; b) kdo z přivádění takov5'ch osob živnost pro
vozuje; c) kdo jinak se za dohazovače v nedovoleném 
srozumívání Z])úsobu takového potřebovati dají.« Trest: 
tuhé vězeni od 3-6 měsícú, v případu opakování postrk 
nebo vyhostění. 

Poznámka. Kuplířství provozují nejvíce starší žen
ské, sluhové v hotelich, veřeJní posluhové, atd. Ono 
záleží v tom, že mladé nezkušené dívky přiváděny jsou 
osobám, které je objednaly. Jiné osoby zase lákají mla
dé dívky pod falešnou záminkou, že dostanou místo jako 
vychovatelky, opatrovatelky, švadleny, služky atd., 
do bordelú, nebo do cizozemských měst, kde zbaveny 
jsouce všech prostředkú a vší ochrany, konečně pro
padají prostituci. Obchod s děvčaty provozuje se ob
zvláš tě čile na východ - a do Brasilie. Jakmile zři 
zencí bezP'ečnosti nabyli vědomosti o podobném spro
středkování míst a sprostředkovatelé jsou jim neznámí 
nebo podezřelí, mají o tom ihned úřad zpraviti, aby 
tellto mohl nutné vyšetřování zavésti, dotýčná děvčata 
varovati a kuplíře k zodpovědnosti potáhnouti. -

Poznámka: Na základ ě usnesení mezinárodni 
konference k potlačení obchodu s děvčaty usta
novilo c. k. ministerstvo vnitra c. k. policejní ředi
telství ve Vídni jakožto centrální (ústřední) úřad k do
hledu nad obcllOdem s děvčaty. Potlačení mezinárodní
ho obchodu s děvčaty má se díti na základě úmluvy 
v Paříži uzavřené dvojím směrem:!. pomocí místních 
úřadů (polit. okres. úřadú, magistrátu, měst s vlastním 
statutem a zeměpan . polic. úřadú), pokud jim přináleží 
3;;endy policie bezpečnostní a II. pomocí ústředního 
úřadu, který pÍlsobí v tuzemsku jako ú1'ad ev id e n ční a 
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je ve styku s cizuzelllsk~i 1l1i li střed llí111i (II-ady jaku ú'·ad 
sprostředkovací (Vermittlungsbehorde). - Mistní úI'ady 
mají 1. dohlížeti na sídla prostituce v obvodu jejich se 
nacházející, aby nebyly v nich dívky proti vúli své za
držovány; 2. dohlížeti na ústavy ženštinám služby spro
středkující , zdali nejsou jen pláštíkem pro obchod s děv
čaty; 3. použiti žádosti osob ženský ch za vydánl ce
stovních prúvodÍl, udají-li se okolnosti podezře l é, k za
vedení vyšetřování, za jakiich oko lností se žadatelka 
odhodlala k cestě do cíziny ; 4. dohlížeti na nádražích a 
pI-ístavištích na příchozí ženské a osoby, které stojí 
v podezření, že provozují obchod s děvčaty. - OI'a
cly tyto mají v evidenci chovati popis poslerJnějších; 
5. v pI-ípaclu dopadení ženštin, které staly se pI-eci
mětem tohoto nedovoleného obchodu s děvčaty, 
mají zavésti kroky k zjištění totožnosti a do
movské obce takovéto ženštiny a učiniti opatření v pří
čině její, po případě v dorozumění s humanitními spolky 
a ústavy. 

Policejní řiditelství má jakožto ústřední úřad k do
hledu nad obchodem s děvčaty 1. pozorování u činěná. 
v příčině obchodu s děvčaty - centralisovati; 2. dbáti 
v tuzemsku o jednotný dohled nad obchodem s děv
čaty; 3. dáti zavésti příslušnými úřady opatření, která 
se v konkretním případě nutnými ukázala; 4. sprostřed
kovati styk zdejších bezpečnostních úřadl! s cizozem
skem, pokud jde o obchod s děvčaty. 

Policejní r-iditelství ve Vídni nese jakožto centrální 
úřad titul: }>I(. k. Polizei-Direktion Wien als Zentralstelle 
zur Bekampfung des Madchenhandels.« K agendám 
těmto jest povoláno: }>bureau pro záležitosti veřejnc 
mravopočestnosti« (»Bureau fUr Sittenpolizeiliche Agell
den«). Viz výnos polic. řiditelství ve Vídni z 19. srpna 
1905 Č. 1096/ A,-B. - Sbírka normalií čís. 36 z r. 1905 a 
v51nos z ll. března 1908 Č. 787 Praes. - sbírka normalií 
Č . 26 pro r. 1908. 

URÁŽI\A MRAVOPOČESTNOSTI ANEBO 122 
STYDLIVOSTI (§ 516.). »Kdo vyobrazeními ne- . 
bo smilnými činy mravopočestnost nebo stydlivost uraLí 
hrubě a takovým zPÍlsobem, že se tím zavdá příčina 
k veřej nému pohoršení, dopouští se přestupku.« (Trest: 
vězení od 8 dnťi až clo 6 měsícÍl.) Stalo-Ii se takové ura-
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žení tiskupisClII, stú vá se přečillem. (Trest: věze ni ud 
6 měsícú až do 1 roku.) Viz také odst. 192 o neslušném 
chování na veřej. místech a ve veřej místnostech. 
123 NAHOSTI. Z dúvodli slušnosti zapovězeno 

jest veřejně vystavovati ve výkladních skříních 
nahoty, nemravné obrazy a sochy, pohlednice. podo
bizn.~, básně atd. a je zv lá š tě přibíjeti nebo nalepovati 
na blízku škol (viz výnos českého místodržitelství z 12. 
května 1897 Č. 35.314 sbírka normalií č . 50.); dle odst. 
246 jest jejich doprava poštou zakázána. 

Dila umělecká a vědecká jsou z toho vyjmuta; za 
díla oplzlá lze pokládati jen ta, která směřují jen k po
dráždění pohlavního pudu, tedy v lastně jen nemravn ě 
práce představují. 
124 JINÉ NEMRAVNOSTI (§ 525.). }) Jiné hrubší 

nemravnosti jako krádeže a zpronevěření mezi 
příbuzný mí, porušení věrností manže lské, skutková po
rušení povinné úcty se strany dětí k rodič lim, lidí sluc 
žebních k služebnim pánltm á podobné, zústaveny sice. 
pokud z rodin na veřejnost nevycházejí, toliko domáci 
kázni. Jdou-Ii však tyto nepořádky tak daleko, že ro
dičové. poručníci, vychovatelé, příbuzní, manželé, slu
žební pánové a j. vidí toho potřebu. by žádali úřady za 
pomoc. stávají se přestupky proti veřejné mravopočest
nosti. Úřadové jsou v případech takových povinni, na
pomáhati k odvrácení toho nepořádku a po náležitéI1I 
vyšetření uložiti trest, kterýž se jim podle okc,;ností vid i 
býti nejpřihodněj š ím. aby měl plat.ný účinek. 125 lEB RANí. Dle zákona z 24. května 1885 

Č. 89. ř. z. - který mž ustanovení §§ 517.-521. 
tl'. z. zrušena byla, má bý ti soudem pro žebrotu trestán 
tuhý m vězením od 8 dnú až do 2 měsícll; 1. kdo na ve
řejných místech nebo dÍIm od domu žeb rá nebo ze za
hálčivosti dovolává se veřejné dobročinnosti; 2. kdo 
nedospělé k žebrotě svádí, vysýlá nebo jiný m osobám 
přenechává (viz odst. ll.). 

2. Dle zákona z 10. května 1875 Č . 108. ř. z. jest za
kázáno vystavování vysvědčení o nehodách nebo chu
době, jež mají za účel použita býti k žeb rán í od místa 
k místu. . 

3. lebrákem jest každý. kdo na veřejných místech 
nebo v soukromých domech někoho o almužnu prosí. 
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ať se to děje v~·sluvně ((Istnc nebo pisemnc) nebu po
SUllky, z nichž jde na jevo úmysl, dostati dar (al
mužn u). 

4. Zvláštní pozo rnost budiž věnována osobám, 
Ideré od poschodí k poschodí běha.ií (Stiegenliiuier), a 
byt od by tu žebrají; mezi t ěmito jsou často t. zv. pří
ležitostní zlodějové (Oelegenheitsdieb) nebo tako vé oso
bY, jež se zloději jsou ve spojení a těmto jen za slí
diče slouží. 

Neoprávněné prodávání potravin, planet, lívětin, · 
pá rátek na zuby, sirek, vánočních světel o vánocích, 
tkaniček k obuvi atd. jest jakožto žebrota zakázáno; 
rovněž tak zv. řehtání o velikonocích za tím účelem , 
aby řehtač (Rathschen) dostal n ějaký dar peněžní. 

6. K usvědčení ze žebroty slouží jmenuvitě následu
jící okolnosti, předpokládaiíc, že z nich dvě nebo více 
okolností jsou dokázány a že ten, kdo pro žebrotu ve 
vyšetřování jest, není s to odstraniti ohledně těchto ve
škerou pochybnost: a) by l-li ten, kdo ve vyšetřování 
jest, ji ž dříve ze žebroty usv ěd čen; b) nemLlže-li pro
kázati ani n ějakou živnost ani to, že má k v~r ž ivě své 
dostatečné prostředky; c) pakli že, nemaje jinak žád
n:írch prostředkLl, při sob ě má nepoměrné množstvÍ 
droblli' ch peněz; d) nebo spozoroval-li někdo, že žebrák 
še l krám od krámu, anÍž by tam n ěco koupil nebo aniž 
by tam měl co dělati; e) jestliže ji ž svý m zevnějškem 
prozrazuje žebráka, nebo nechá se dopadnouti v domě, 
na schodech, přede dveřmi nějak ého bytu, aniž by měl 
tam co dělati; j) jestli že ten, kdo se nachází pro že
brotu ve vyšetřování, postižen by l na ulici, nebo na ji
n ~·ch frekventovaných místech, kleče nebo v jiném pro
sebném postavení, zv lá š t ě přistižen-Ii byl na n ějakém 
místě, jež není k pobožnosti určeno, hlasitě nebo ná
padně se modle ; g) jestliže na nádvoří ZPíval, modlitby 
nebo evangelium předříkával nebo předčítal. 

Poznámka: Aby se zamezilo nebo účinně obmezilo 
žeb ráni na ulici, zvláště s dětmi nebo žebrání dětí .s·a
mSrch, vydalo polic. ředitelství ve Vídni dne 23. března 
1901 (č. 1824. g) v:í'nos, dle n ěho ž mají zvláštní patro
ly po Vídni choditi, žebráky úřadu předvésti nebo ozná
miti. U polic. komisařství byli ustanoveni zku šení ko
m i sa ři, kteř í mají co nej zev rubn ěji všecky pomě ry 
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žeb ravé osoby d;íti vyšctřit i a dlc v~: s ledku jeho 0211Ú
mení učiniti, po případě opaUe llÍ učiniti, aby se osobúm 
podpory hodn ý m a v nouzi jsoucím podpory dostalo 
pokud se týče, aby o dítky při žebrání dopadlé posta~ 
ráno bylo. 

O naturálních stanicích stravovatelských viz od
stavec 214. 

1 °6 ZAPOVĚZENÉ HRY (§ 522.). »P ro' hraní 
~ všel ik~r ch her hazardních čili naprosto odvúž-

pých a také ' ~šelikých her takových, které zv lástnÍll11 
p í'edpisy zejména jsou zapovčze n y, trestaji se jak hráči 
tak i ten, kdo ve svém příbytku hráti dovolí, za každí: 
takový přestupek pokutou 20-1800 korun, z čehož He
tina vydobytá připadne udavači, a pakli by tento sám 
trestán býti měl, promine se mu také trest docela. Ci
zozemci, kteří pro tento přestupek trestu propadnou. 
buďtež vyhostěni.« 

HAZARDNÍMI jsou dle- dvor. dekr. z 16. října 1840 
Č. 469 a z 26. srpna 1841 Č. 558 sb. z. s. »všecky onv 
hry, při nichž výhra nebo ztráta nezávisí na zPllsobi ló
sti hráče, nýb rž výhradně nebo alesporl hlavn ě na ná
hodě a každá taková hra jest zapověúna, bYf i ze
jména nebyla zakázána«. 

Dvor. dekr. ze 16. ř íjn a 1840 Č. 469 sb. z . s. a min. 
nař. z 27. září 1854 Č. 245 a z 27. června 1857 Č. 123 
ř. z. imenovitě isoll zapovězeny: farao, hassette, hra 
v kostky, passadieci, lansQuenet, Quinze (Quindici). tren
ta. Quaranta, ral1lšl, ferbl nebo barvička, strašák, sin
cera, brantl, molina, valach o, maccao, půldvanáctá 
(mezzo dodici, undizzi e mezzo), jedenadvacet (vel liS. 
vingtoun), binbis (v irbi š), oka (strašidlo), hra pod hro
mádky (kupčení), šk ubavka (bubeničková); čamburina, 
červená a černá (rouge et noirJ , honzík ua kuželníku. 
džbánek a jelínek, tahání lodi, hra v kúžělky na kuleč
níku, kde běh koule řídí se pérem či strojem, cvik nebo 
labeta, řemění a caparování (capar!), sudá nebo lichá, 
výše nebo níže; ve veřejných výčepnicích nebo kavár
núch: loterie, loterní dauphin, darda (tart!) na zpúsob 
loterie nebo t. zv. ptáčnická, tartl o závod (také ži 
dovský nebo malý tartl zvan~' ) ; hry tak zv. s udá vebo 
lich{I, a výše nebo níže; dle nař. z 6. dubna 1896 č 
6853 též hra v kostky »monaco« zvaná. 
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Třetina za udání připadá také finanční a policejní 
strAži (viz odst. 194). 

Jiné hry - viz odst. 198; vyhrávání zboží - viz 
odst. 273. 

OPILSTVÍ (§ 236. 523.). Pro opilství jako 127 
přestupe~ trestán býti má, kdo jsa opilým vrk?~v . 
ná nějaky CII1, kteľY by se mu krom oPllstvl pncltal za 
zloč in . (Trest: vězení od 1-3 měsíců; věděl- Ii opilý ze 
zk ušenosti, že v opilství podroben jest prudkému hnutí 
mysli, zostřené vězení, při těžkých činech trestných _ 
tuhé vězení až do 6 měsícú.) 

Zastaralé opilství (§ 524.). "Pro zastaralé opilství 
jako pl'e~tupek .~restán! bý~i mají řer~ es!níci a nád e,:: 
níci, kteřl praCUJi na strechach a na lesel1lch, nebo kten 
zacházejí s věcmi pro oheň nebezpečnými, jakož i ta
kové osoby s lu žebné, jichž nedbalostí oherl snadno po
vstati může, vězením od 1-8 dnll, po případě až do 
jednoho měsíce.« "Trest PľO zasta ral é opilství ukládá se 
sice, když bylo veřejné a v rchnost se tudy o něm doví. 
z povinnosti úřední kromě toho však jeli tehdá, když 
mistři nebo pánové služební sobě na to u úřadů stě
žují. « 

ZAMeZENÍ OPILSTVí (zákon z 19. července 1877 
čís. 67 ř. z. - platný toliko pro Halič, Wladimirsko, 
Krakov a Bukovinu) . 

1. »Kdo byl by v nějaké hospodě nebo šenkov n ě, 
na ulici nebo na některém jiném místě veřejném na
lezen tak opilý, že by to zjevně dalo příčinu k pohor
šeni, nebo kdo by na takových místech někoho zúmysl
lIě v takovou opilost přívedl, potrestán bude vězením 
až do jednoho měsíce nebo až do 100 korun. Taktéž 
potrestáni budou majetníci hospod nebo šenkoven ne
bo ti, kteří k jich příkazu vydávají nebo dají vydávati 
lihové nápoje hostflm, kteří jsou opilí. anebo kromě 
případu potřeby osobám patrně nedospělým, které při. 
jdou bez prlivodu osob starších.« 

2. "To, čeho má hospodský nebo še nkýř pohledávati 
na hostech za nápOje lihové v hospodě nebo v šenkovně 
jill1 vydané, nemúže se žalobo u dobývati, když dlužník 
toho času, když 11I1I byly nápoje vydány, nebyl ještě 
předešlého dluhu téhož druhu tému ž věřiteli zaplatil. 
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Taková pohledávání nehodí se také ku kompen s;:tci 
s tím, čeho má dlužník na věT- iteli pohledávati.« -

3. >,Smlouvy zástavní a rukojemské. ježto se uč iní 
pro stvrzení nějakého takového pohledávání, jsou ne-

platné.« 
, 4. »Co v §§ 2. a 3. tohoto záko na ustanoveno. ne

vztahuj e se k tomu. čeho má pohledávati hospodsk~' 
na osobách cizích v hospodě ub ytovan5rch.« 

5. »Kdo by chtěl to. co ustanoveno v §§ 2. a 3. to
hoto zákona obejíti nějak~om jednánim na oko nebo tím. 
že si dá vydati listinu, zv láště nějaké prohlášení smě
nečn é, bude potrestán vězením jednoho t5rdne až do 
dvou měsícú nebo pokutou až do 400 korun.« 

6. »Kdo byl do roka Uikrát potrestán pro opilství. 
tornu může politický úřad ok r'esní zakázati až i na rok 
choditi do hospod neb šenk€lve n toho místa, kde bydli 
a nejbližšího okolí. a sice . pod trestem vězení až do 
jednoho měsíce nebo pokutou až do 100 korun.« 

7. »Majetníkům hospod anebo Šenkoven. u kter~l ch 
bylo několik eré potrestání pro přestupkY v § 1. a 5. 
jmenované bez účinku. mů že politick5' úi-ad okresní 
odejmouti na určit~r čas nebo na vždY právo, provozo
vati živnost hospodskou nebo še nkýřsko u. « 

8. »Zněn í tohoto zákona buď v každé hospodě 
a šenkovně na n ěkterém v oči bijícím. každému přístup
ném místě v jazycích v zemi obvyklých přibito a v sta
vu čitelném chováno pod trestem pokuty až do 100 

korun.« 
9. >,Přestoupení tohoto zákona Vy šctřovat i a tre-

stati přísluší okresním soudům.« 
Opilci. kteří stávají se svým chováním núpadn~r 

mi nebo vzbuzují pohoršení, bucftež vyzván i. aby šl i 
domll. _ Za tím účelem buďtež jejich z nám í. kterí se 
v místnosti nebo na blízl<u nalézají. požádáni. aby je 
domů doprovázeli. Zústaly-li tyto prostředkY bezv~r 
s ledn~r mi a opilec není s to, sebe sama před , 1110žn~r l11i 
úrazy chrániti, budi ž vzat pod policejní ochranu. 

XI. 
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TRESTN~ ČINY PROTI BEZPEČNOSTI 
ZIVOTA A ZDRAVÍ. 

, yRAtI?A (§§ 134. -138) K . . 
cloveku v umyslu, aby h . .. o do Jed~a proti 1°8 
sobem, že z toho nasta o usml ~I1 ~akovYI11 způ- ~ 
jiného člověka, dopustí snee T~I t Jeho }lebo některého 
s ledek tento nastal jenom zoocm u vl:azdy; i když vý
muž ublíženo nebo ou PIO osobllJ povahu toho ie
nichž čin byl 'spáchánP an ze p.1 o nah~~ il é okolnosti: za 
hodou se přihodivších e?obJ~n z pnCln ved lej ších ná
nem samým. ,ac y y-ll tyto způsobeny či-

DR~HY VRAtDY jsou: 
1:,~!<ladná vražda, jež dě' o 

potmesllym způsobem' Je se Jedem nebo iinak 

. 2. loupežná vražd~ již někd . 
na, aby násilím osobě' u vo , • o v ~om umysl u vyko-
se převedl; clnenym Cl Zl movitou věc na 

3 zjednaná ~ d 
bo jil~ým ZPtlsob!~Z ~~I kdlkž hk ní někdo byl najat ne-

4 p t' , ne o o pohnut· 
o '" r!>s a vrazda. kteráž k žádn' . 

11IU tezkemu druhu nenál eží. emu zde uvedené-

Trest: na pachatele . d 
n!ka trest smrti; na v~d~i~ ~latelel a o př!mého účast-
I} I ky,: těžký žalář od 5 -10 ln e. s~o uVllll1Iky a účast
zalar od 1 rok u až do' 5 et: tl e~t na pokus: těžhr 
votní těžký žalář. ' po plIPade 20 let nebo dožl-

OPATŘENÍ: Především . b" ' ov poraněný ž ije a múže-Ii mu . ~~, ~tI zJlstěno, zda-li 
moc (viz odst. 303 -330) ' le~ e bY~l poskytnuta po
budiž se dotknuto' až' d ' . ve~l v l~eJbližším okolí ne
vyšetřující soudce' naj~e na , s opa cmu zničena takže 
Žije-Ii po raněný. avšak je_~S~r 'v k])úvOdním st~vu. -
kuseno o to. aby byl aspoň na I ke .. t~m rtI, ~)lJdiž se ])0-
den, aby, mtlže-Ii udal h I a o k vedomí přive
udál. 0 _ Proto bl;diž ) pa.c atele a líčil případ, jak se 
k~~eč lékárníka atd. ~~~I~~ll~ľ~ll!ed, P{O .. I~ejbližšího lé
z]lsteno, zdali smrt nast 'la 1 vsa ( ]lz smrt. budiž 
~tr~je, stře~~ou zbraní. náOsl!g~l~el{~omocí n.ějakého ná
sellllll, povesením atd' p". t , Jed li. padli. zarc!oll-

., II 0111 vsak ncblldiž změněna 
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poloha mrtvoly. ~ ~ylll;-Ii s,mr! ZPLlsob,ena ,st!elnou 
ranou, úderem atd., ma by tl pat~ano po Pl ~dme!e, kte
rý m byla smrt způsobena, pone,,,:adz, z predmetu lze 
suuditi na vlastníka jeho a po pnpade I na pachatele. 

Při ouávení má býti dán pozor na příznakY,v ,odst. 
324.-330. uvedené. - Nádoby, sklelllce, dzba!lky ~ 
zbytky jídla - v nichž by se )ešt~ mohly nal.ezatl 
zbytky jedu, a jestliže os.oba o!raven':.. vrhla, I v),vJh, 
ma;í býti pečlivě uschovany az do pnchodu, vysetI u
iícího soudce. Shledáno-li, ž~ osoba, by la ~běsena, u~o
pena, shozena, zastřelena; tl'eba mltl take na, pametl, 
že smrt nastoupiti mohla následkem samovraz;dY. 

Pohnútky nebo příčiny vraždy moh,?u b-s;tl :~z,
ličné na př. ziskuchtivost, naděje na dedlctvl, zastl, 
Ilená~ist žárlivost, man želský nesvár, pomsta, strach 
před vy~razením nebezpečné~o. tajemsty í, a~d. !?le ,to
ho budiž pátráno po tom, mel-lt zayrazden;' neJakeho 
nepřítele, nebo zdali mu někdo sn;rt} vyhrozova~, zdali 
mě l někdo vědomost o neb'ezpecnem taJemstvI Jeho, 
zdali byl zavražděný zámožným a l!lá děd}ce, po ,ma~ 
jetku jeho bažící, zdali měl s někym p~an;os!,. zll-I} 
v šťastném manželství atd. Měl-li zavrazdeny pn ~obe 
cellné věci a ty to scházejí, lze uzavíratI na loupe~n?u 
vraždu. Stává se však často, že někdo by l zavrazden 
z ])omsty, a že mu vrah odejll1ul věci jell. proto, ':.b-s; 
mělo se za to, že zavražděný stal, se obetl }oupezne 
v ražd y. Scházející . předměty buďtez zev rubne pozna
menány a popsány; vyšetřující soudce n':.řídí, a?~ 
zlatníci hodináři zastaváľllíci atd. seznam techto vecl 
obdrželi a tudíž' mohli oznámiti, zdali jim byly nabí9-
nuty pddezřelé nebo uloupené věci ke koupi, k vy-
měně nebo k uschovánÍ. , 

Při zevnějších poraněních budiž pozorno~t obra
cena k těm předmětům, jež byly při tom poskozenl'~ 
ku př. při ráně úderem - na pokrývku hlavy ; ?,n 
střelné ráně - jestliže kulička proletěla, na zeď, dvere 
a vúbec na prostor, kter~T se ve směru za ranou na-
cházÍ. t' , 

Při vraždách pomocí otrávení budiž se pop avano 
u všech těch , kdož jed y chovají (lékárníci, lékaři, che
lIlikové. barvíří, myslivci atd.). kdo 09, lllch, dostal 
jed, anebo které osobě byl jed snadno pnstupnym. 
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Jestliže se zavražděný bránil, jest možno, že pa
chatel by l při tom poraněn. Snahou jeho bude. poranění 
svá zatajiti; proto bude třeba pátrati také u vzdále
n ěj š ích lékařů, lékárníkft a po případ ě známých masti
čkáHl, zdali se někdo s podezřelými ranami jejich lé
čen i -svěřil anebo jsou-li jim takové osob y povědomy . 

ZAVRAlDĚNí DíTĚTE (§ 139.).» Matce, i 0 9 
která dítě své při porodu usmrtí, nebo úmysl- '" 
1I~lm opomenutím pomoci při porodu potřebné zahy
nouti je nech á, uložen budi ž, vykonána-Ii vražda na 
d ítěti manželském - těž ký ža lář doživotnÍ. Bylo-Ii ditě 
neman želské, tresce se to, bylo-Ii usmrcenu. t ěž k Ým 
žalářem od lO-20 let, zahynulo-li však dítě opomeilu
tím potřebné pomoci, od 5-lO let.« 

ODLOlENÍ DÍTĚTE (§§ 149.-150.). » Kdo ditě 
v takovém věku, kdežto si k zachování svého života 
samo pomoci opatřiti nemLl že, odloží, aby je vydal 
v nebezpečí životá, anebo i jen proto, aby zachování 
k lI o zůstavil náhodě. dopustí se zločinu, nechť jej 
jakákoliv příčina k tomu pohnula. Bylo-li dítě odlo
ženo, na místě obyčej ně navš těvovaném a takovým 
ZPLlsobem, že se dhodně dalo očekávati, že bude 
brzy zachráněno, jest trest žaláře od 6 měsícft až do 
1 roku; nastoupila··li však smrt dítěte. žalář od 1- 5 let; 
jinak ale trest těžkého žaláře od 1-5 let, po případě až 
do 10 let.« 

OPATŘENÍ: Zločiny tyto bývají nejvíce spáchány 
matkou na nemanželském dítěti, často za pomoci jejího 
milého tím zpftsobem, že ona již při porodu dítě za
máčkne nebo polštáři udusí, nebo úmyslný m zaned
báním zahynouti nechá anebo je jednoduše na něja
kém odlehlém místě odložÍ. 

Pohnutkou činu jest ponejvíce obava, že svedení 
a hanba matky budou všeobecně známy, nebo že mat
ka nebude s to nésti s výživou a vychováním dítka 
spojená břemena anebo že jí bude dítě v další její vý
živč nebo v dalším jeiím postavení na překážku. 

Byla-li nalezena mrtvola nějakého děcka, budiž vy 
šetřeno; komu náleželo, které ženy byly v poslední do
bě těhotné a které poroc1il y a zda li se n ěkde dítko po
hr'eš ujc, potažmo dle vší pravděpodobnosti lIa svět 

tO 
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přilíti a žíti musilo, avšak nějakým zpúsobem zm izelo. 
Dle §§ 112.-115 minist. nař. z 28. ledna 1855 Č. 26 ř. z. 
1Ilá při soudní obhlídce mrtv01y novorozence obzvláště 
k tomll hleděno býti, zdali dítě se narodilo živé a 
zdali bylo schopno dále žíti. V přípravném vyšetřo
vání budiž tedy po tom pátráno, zdali jest něco známo 
o době a zpilsobu porodu, zdali tento byl snadný 
nebo těžký, krátký ' nebo dlouhý, zdali náhle se udál, 
na kterém místě a v jakém položení se nalézala ma
tka, když přeq se šel, zda tato povážlivě krvácela, 
nebo jinými neobyčejnými okolnostmi postižena byla, 
zda li dítě při porodu křičelo, očima nebo údy hýbalo. 
potra v u přijalo, zdali močilo nebo stolici mělo, zdali 
při porodu jiné osoby přítomny byly, zdali a lak byly 
při něm nápomocny a v kterém poměru se k matce 
nalézají. 

Není-li o porodu dítěte nic známo, budiž vyšetřeno, 
kdy a kde bylo nejdříve nalezeno, zda a jak bylo 
oblečeno nebo zahaleno nebo 'zaobaleno, zdali se v témž 
stavu, jak bylo nalezeno, nachází, zda a co bylo na něm 
změněno, zdali bylo pod širým nebem. na nějakém od
lehlém nebo hojně navštěvovaném místě. na suchu nebo 
ve vodě, vůbec kde a za jakých okolností bylo na
lezeno. Při tom nebuďtež zapomenuty poměry P'Ovětří 
a ony vlivy, jež jsou s to život dítěte bez pomoci za
nechaného více nebo méně ohrožovati, hnilobu mrtvoly 
prodloužiti nebo uspíši ti. 

Také jest třeba na to upozorniti, že zvláště ve 
větších městech se nacházeií osoby - ponejvíce žen
ské, jež za dobrý plat děti, jež jsou rodičúm na obtíž, 
poznenáhla a nenápadně se světa sprovázejí tím zpú
sobem, že je na oko přijmou v ošetřování, potom jim 
však špatnou stravu dávají, s nimi zle nakládají, a 
je v bídě, o hladu a v nemoci zahynouti nechají. Tyto 
ženštiny bývají jmenovány »matkami andílků" (En
gelmacherinnen). 

Tyto osoby, potažmo jejich pOmOC11lCl, pouzlvaJí 
později této příznivé okolnosti k tomu, že neustále 
vydírají peníze na zámožných rodi čích dítěte nebo na 
iich příbuzných a zjednávají s i tak neustálý pramen pří" 
Jmů, hrozíce vinníkÍ1m prozrazením tajemství. Nabyli-Ii 
zřízencí bezpečnosti vědom í o tom, že u osob, které 
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prlJlmají děti do ošetřování za plat, děti často a v ne
poměrně krátké době zmírají, anebo že věc ta jest vCt
bec nápadnou, mají pátrati nenápadně po příčině smrti 
a vyšetřiti, zdali nebyly dítky zúmyslně zanedbány. 

VYHNANí PLODU ' (§§ 144.-148.). »Žena, 130 
I,terá úmyslně něco předsevezme, co příčinou 
jest vyhnání jeiího plodu anebo co jí způsobí takový 
porod, že dítě mrtvé na svět přijde, dopustí se zločinu. 
Trest aj na pokus: žalář od 6 lll ěs íCll až do jednoho 
roku ; b) na skutečné vyhnání: těžký ža lář od 1 roku 
až do 5 let. 

K tému ž trest u - avšak zostřenému, odsouzen 
buď otec dítěte ze života vyhnaného, má-Ii vinu na 
z ločinu tom. 

Zločinu toho dopustí se i ten, kdož z jakéhokoliv 
úmyslu matce, proti její vrtli a bez vědomí jejího. plod 
ze života vyžene anebo vyhnati se pokusí. 

Ohledně pomoci porodní báby při tomto zloč iilU 
v iz odst. 282. - ~ 32. 

Strach před hanbou nebo před bolestmi porodu 
svád í mnohé k vyhnání plodu a lze všude nalézti staré 
ženské a mastičkáře, jež k tomu ú čelu .. rozličné pro
středky prodávají. 

PŘEDPIS O NEVDANÝCH TĚHOTNÝCH 131 
ŽENÁCH (§ 339.). »Nevdaná osoba ženská. která 
jest těhotnou, má při slehnuti povolati ku pomoci bábu, 
porodního pomocníka nebo nějakou počestnou ženšti 
nu. Pakli by ji byl porod překvapil, anebo bylo-Ii by 
ji Ilěco v tom překáželo, aby povolala pomoc, a by
la-li buď potratila, anebo by dítě, jsouc živé naroz eno. 
ve 24 hodinách po porodil zemřelo, tehdy povinna jest. 
ozn5.m iti slehnutí své té osobě, která má právo při po
rodu pom5.hati, anebo kde by osoby takové nebylo, 
osobě úřednÍ, a ukázati jí plod nedonošený nebo dítě 
mrtvé.« 

»Zatajení porodu, které se sta lo proti tomuto před
pis u, potrestati se má jako přestupek tuhým vězením 
od 3-6 měsícú (§ 340.).« 

OZNÁMENí PODEZŘEL ÝCtI NEMOCÍ A 132 
OMRTí (§ 359.). »Lékař i, h ojiči. lékárníci. po-
rorlní ]){Jby a . ohledači mrtv~' ch povinni jsou, kdykoliv 

10* 
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se jim vysky tn e n ějaká nemoc, něj aké poran enl . n ě
jaký porod neb o úmrtí, p ř i kterém vzejde podezření 
zločinu nebo přečinu, anebo vúbec nějakého ublí že ní 
násilp ~~o od jiných zPÍlsobeného, oznámiti to bez pro
dlem uradu pod trestem lO-20 1<:.« O porodních ba
bácll viz odst. 282. 

Nesprávné udání doby smrti (§ 375.). »Kdo při 
ohle€lání mrtvého nesprávně oznámí čas , kdy tento 
zemřel , a tím dá příčmu, že zemřel5r pochován nebo 
rozebrán dřív e, ne žli zákon em jest předepsáno, aby 
se předešlo pocnování a btevřen í domněle mrtvých 
potrestán b5r ti má za tento přestupek tuh5'm vězení~ 
od 1 do 6 měsícfl.« 

133" ,Z~BI!Í (§ )40.). ~~evykoná-li se sice č in. 
]II11 Z clo vek O ZIVOt prI]de, v tom úmyslu, aby 

byl usmrcen , ale přece v jiném úmyslu nepřátelském 
jest zloč in ten zabitím>, (Nastoupila-li smrt při lou~ 
peži. tož jest na všecky, kdd při zabi tí spoluPÍlsobili 
- trest sm rti, jinak ale trest t ěž. žaláře od 5-lO p~ 
případě do 20 let.) 

_ ZABITÍ PŘI RVAČCE NEBO PŘI ZLÉM NAKLÁ
D.ANí . (§ 143.). »Byl-li kdo usmrcen ve rv ačce, mezi 
v ice hdml povstalé, nebo ph nějakém zlém nakládání 
s jednou nebo v íce osobami, jest každ5r , kdo ho smrtel
n ě z ranil , vinen zabitím. Způsobena-li však smrt toliko 
všemi ranami nebo vším zlým nakládállím doh romady 
anebo nedá-li se určiti , kdo ho smrtelně poranil pak 
sice nikdo není vÍnen zabitím, ale ovšem v inni' jsou 
všickni, kdož na usmrcenéh o ruku vztáhli zločinem těž
kého poškození na tě l e.« (Trest : těžk5r ž a lář od 1 do 
5 let. ) 

»Byl-Ii kdo těžce poškozen na těle (§ 152.) v n ě
jaké rvačce, mezi vÍCe lidmi povstal é, nebo při ně
jakém zlém nakládání s jednou nebo v íce osobami po
trestán buď každý, kdo mu poškození takové zPllsobil, 
dle odst. 135. (§ 154. až 156. tr, z.) . Stalo-li se však 
těžké poškození na těle toliko společným pllsobením 
poranění nebo z lého nakládán í od v íce osob pochá
zejícího nebo, nedá-li se dokázatí, kdo mu těžce ublí
ž il, pak nalezeno buď, že jsou v š ichni, kdož na toho, 
s nímž z le nakládáno, ruku vztáhli , též vinni zločinem 

(135, Těžké poškození na těle.) 149 

těžkého poškození na těle a všickni potrestáni budtež 
ža lářem od 6 měsÍcú a ž clo 1 roku.« 

SOUBOJ (§§ 158.~1 65.). »Kdo někoho z ja- 134 
kékoliv příčiny vyzve k pútce se zb raní smrtící, 
a kdo na takov é vyzvá ní k Plltce se dostaví, dopustí se 
zloči nu souboje." (Trest: nebyl-li nikdo poraněn, žalář 
od 6 měsícú až do 1 roku; při poranění, žalář od 1 roku 
až do 5 let, po případě těžký žalář od 5- 10 let ; na
sta la-li smrt: těžký žalář ocl lO-20 let. »Zločin tento 
přestává býti trestným: a) p ro vyzývate le, když se 
k pÍltce nedostaví, b) pro tohoto i vyzvanéh o. když oba 
k pútce se clostavivše, ocl souboje před jeho započetím 
dob rovoln ě upustí, c) pro všecky ostatní spoluvinníky 
kdy ž s účinnou horlivostí o to se vynasnažova li, abY 
se od souboje dobrovolně upu s tilo a když sk utečn ě 
s něh o sešlo.« 

TĚŽKÉ POŠKOZENÍ NA TĚLE (§§ 152. až 135 
157.). Tohoto zlo činu se dopustí : »Kdo proti 
člověk u ne sice v tom úmyslu, aby ho usmrtil, ale 
přece v jiném úmyslu nepřátelském takovým zPllso
bem jedná, že z toho mu vzejde porušení zdrav í nebo 
nezPllsobilost ku povolání tr vaiící nejméně 20 dní 
nějaké rozrušení mysli nebo těžké poran ění. RovněŽ 
se tohoto zločinu dopouští ten , kclo svým v lastním ro
d ičúm, nl'!bo nějak ému veřejn ému úředníku, duchov
nímu, svědkovi nebo znalci, když vykonávají své po
volání. nebo pro toto vykonávání úmysln ě na těle 
ublíží, bYf i poškození na t ě l e nemělo svrchu (v § 152.) 
uvedené povahy.« (Trest: žalá ř od 6 . měsícll až do 1 
roku, po případě až do 5 let ; za zvláště přitěžujících 
okolností: těžký žalář a zostřený žalář od 1-5, po pří
padě až do 10 let. 

LEHKÉ POŠKOZENÍ NA TĚLE (§ 411.). »Zúmy
si ná poškození na těle a ta, jež se přihodí při rvač
kách, tehda potrestána buďtež jako přestupek, pakliže tu 
není žádného těžšího činu trestného, když ale PO sobě 
zanechají aspoň viditelné znám[,y a následky. « (Trest: 
vězení od 3 dnll až do 6 měsícll.) 

. Poznámka: Vyšetřování při zabití a tělesném po
škození jsou tatáž jako při · vraždě; vypátrání pa
chatele nebucle nesnadné, jelikož tu budou ponejvíce 
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svčv~kuv~ ~ notoričtí rváči beztoho známi 1sou. Tento 
zlo~l11 9y va, Pg nejvíce spáchán v prchlivosti, v opil
stVl, pn vytrznostech, v hostincích při posvíceních 
tanečních zábavách, při hře v karty' atd. ' 

136 ZLÉ NAKLÁDÁNÍ PŘI DOMÁCÍ KÁZNI 
, (§§ 413.- 421 .. ). »Práva domácí kázně nikdy ne-

múze se užívati v té míře, aby s někým tak zle na
kládáno by lo, až by tím vzal škodu na těle.« 

§ 414. »l(d~ž rodiče (viz § 145. obec. onč. z.) zle 
nakládají se svými dětmi, buďtež předvoláni před soud 
a b~ldiž jim po, prvé toto zneužívání moci a nepřiro
zene, nelaskave chování jejich vážně a přísně vy
tknuto; po druhé budiž rodičům udělena domluva a 
PeJh,rgzeno jim buď, že při opětném zlém nakládání 
s dltetem zbavelll budou moci rodičú, že jim bude dítě 
odllato a na jejich náklad v jiném místě vychováno.« 
§ 4! 5. »l(?yb:l: se t~h~ ~lol~~sťili po třetí , anebo kdyby 
bYvd yrvnl zle nakladalll JIZ 'Samo o sobě bylo velmi 
tezke, nebo by povaha mysli rodičll byla taková, že 
by se bylo, co se týče dítěte dalšího nebezpečenství 
o~~vati, má se již hned po prvé nalézti na trest, jímž 
Vy:?~ pohrozeno a má se v té příčině státi dohodnutí 
s ura.dem' ovab~ byl poručník jmenován.« § 416. »Ne
Jsou-li rodlcove s to, by náklad na vychování hradili 
má ~Iř~d, o to pečovati, aby bylo dítě jinam dáno, zié 
11a~ladalll pak potrestati se má tuhý m vězením od ied
nono týdne až do 3 měsícú.« 

§§ 417.-418. »l(dyž poručník se svým poručencem 
zle nakládá, tresce se hned po prvé sesazením s poru
čenství, a byl-Ii s tímto spojen nějak~' užitek, přísnou 
domluvou od soudu; bylo-Ii však poručenství obstará
váno zdarma, vězením od jednoho t~l dne až do jed
noho :něsíce. I?opustil-li by se poručník toho, že by 
s j1nym porucencem zase tak zle nakládal, anebo 
jestlí tu již při prvním zlém nakládání těžké poškození 
~ebo je-li poručník nebezpečné povahy mysli, prohlú~ 
sen buď pro budoucnost za nezplisobilého k poručni· 
ctví a má býti jako rodičové potrestán. 

§ 419. »Když manžel s man žeie m zle nakládá, buď
tež oba obesláni, a tomu, jenž zle nakládá , s druh ým 
přísně domlu ven o, po případě , buď potrestán vězením 
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od jednohu týdne až do 3 měsíclI . Ten, s kým zle 
bylo nakládáno, má právo, žádati, aby trest byl po
l ehčen nebo i prominut.« 

§ 420. »Vychovatelé nebo učitelé obého pohlaví 
kteří zle nakládají se svými schovanci, potrestáni buď
tež vězením od 3 dnÍ! až do 1 měsíce, a stane-li se to 
po druhé, vedle tohoto trestu, také ztrátou úřadu.« 
Min. nařízením z 20. července 1870 Č. 105 ř. z. (§ 24.) 
bylo tělesné , trestání na obecných školách odstraněno . 

§ 421. »Zlé nakládání pánÍ! čeledi nebo mistrli s če
ledíny nebo s učni budiž potrestáno pokutou od 20 do 
200 korun nebo vězením od ,3 dnú až do I ' měsíce . 
(Viz o osobách služebných odst. 270,)« 

V případu zlého nakládání s dítětem budiž rychle, 
obezřele a energicky zakročeno a dítěti proti dalšímu 
zléinu nakládání ochrana poskytnuta a o zlém naklá
dání úřadu ihned oznámení učiněno. - Bylo-Ii by se 
s dlivodem obávati, že zlé nakládání s dítětem bude 
se opakovati, budiž dokonce občasně na dítko dohlí
ženo. (Viz také odst. 160.) - V zájmu dítěte, s nímž zle 
se nakládá, má o zlém s ním nakládání i soud poručen
ský bez prodlení vyrozuměn bý ti - aby mohl ohledně 
dítka potřebné a vhodné opatření učiniti. -

Výnosem polic. ředitelství ve Vídni z 19. listopadu 
1899 č. 140.149 bylo nařízeno, vésti v evidenci rodiče, 
které s dítkami zle nakládají a proto soudně trestáni 
byli. - Za účelem tím byli při komisařstvích zvláštní 
referenti zřízeni, kteří tuto evidenci vedou. Dítky , 
které pro zlé s nimi nakládání rodičlim nemohou býti 
ponechány, mají býti, není-Ii jiné opatření možno, dány 
v ochranu obce. (Viz částku IV . zák. domovského 
z 3. prosince 1863, Č. 105. ř . z.) 

VEŘEJNÉ NAsILÍ ZLOMYSLNÝM ČINEM 137 
NEBO OPOMENUTÍM (§ 87.). Tohoto zločinu 
dcpouští se ten, )}kdo iak5'mkoliv činem předsevzatým 
ze zlomyslnosti nebo zúmyslným zanedbáním povin
nosti, kterou má při provozování jízdy železniční ne
bo při dílech nebo v podnicích v § 85. lit. c) (viz 
odst. 191 lit. c.) uvedených, zP'llsobí některé nebezpečí 
v § 85. lit. b. (viz odst. 191. lit. b,) naznačen é.« Trest: 
těžký žalář od 1 roku až do 10 let. 
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Všeobecný předpis (§ 335.). »P ro všelik ý čin nebo 
upumenutí, o n ěmž pachatel ji ž dle přiroze ll ých jehu 
následkil, které každý snadno poznati může , nebo podle 
předpisů zvláště vyhlášených, nebo podle svého stavu, 
úřadu . povolání, své ž ivnosti, svého zaměstnání nebo 
vůbec podle svých zvláštních poměrů může nahlí
žeti, že se jím může zPllsobiti nebo zvětšiti nebezpe
čenství života, zdra ví nebo bezpečnosti těla lidského, 
potrestán budiž vinník, nastalo-li z toho těžké poško
zení na těle nějakému člověku, jako přestupek věze
ním od 1 až do 6 měsíců ; ale povs tala-Ii z toho smrt 
člověka, jako přečin tuhý m vězením od 6 měsícLI až 
do 1 roku. « 

Zvláštní případy jsou : a) neopatrn é udržování ohně 
v uzavřených místnostech ; b) zanedbání potřebné opa
trnosti při plavbách (viz policii poříční, odst. 232.); 
c) nezachov'ávání předpisů dan ých ohledně parních lo
dí, strojů a kotlů nebo Jiných. zvláštních nutných před
pisů - v iz parní kotle, odst 161.; d) neopatrnost při 
vykuřování sírou a při použití uspávacích (narkoti
ckých) prostředků. viz odst. 220.; e) opomenutí vý
stražných znamení při kladení že lez. ok, vlčích jam 
a samostřílu, viz odst. 236. a 237.; fl zanedbání zv lášt
ních předpisů ohledně těles ohňostrojných, třaskavých 
přístrojů, zápalek, střelného prachu a ohledně všech 
lá tek, které třením se zapalují nebo vybuchují, zv láště 
když takovéto předměty se k nákl aJům poštovním 
nebo železničním přidělují, viz odst. 215.-219.; g) za
nedbání předpisů ohledně provozování horních děl vy
daných, viz odst. 245. 

Každý takov ý čin nebo každé takové opomenutí 
budiž i tehdá trestáno, i když jím skutečná š koda neby la 
způsobena - jakožto přestupek pokutou od 10- 1000 
korun nebo vězen ím od 3 dnů a ž do 3 měsícll, zvlá š t ě: 
a) neopatření sklepů za domovním vchodem se nal é
zajících a padacími dveřmi opatřených mřížemi aspoň 
do polovice mužské v5' šky; totéž platí o padacích 
dveřích uvnitř sklepů, viz stavební řád, odst. 220.; 
b) opomenutí přivázání dělníků na střechách a věžích 
pracujících, jakož i když mistř i na to nenal éhají; c) za
nedbání předpisů o třaskavinách a tělesech ohňostroj
ných - viz odst. 215.-219. ; d) zanedbání předpisú 
daných za úče l em zamezení úrazil tělesn5'ch při ' dě-
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l{(ní studní, č i š tění s tok a ž ump. při rukodě lll ých pra
cich v chem ick ých továrnách. ph pracích v š t6rku
vištích a hliništích . -- Dopustí-Ii se však prov in ě ní ta
kového ve službě své osoba ustanovená při provozo
vání jízdy že lezniční nebo při jin5' ch v § 85. lit. c. (viz 
odst. 191. lit. c.) uvedených dílech anebo při státním te
legrafu , nalezeno buď vždy na tuh é vězení od 3 dnů až 
do 6 měsíc!"!; zejména pak potrestání buďtež těmito 
tresty osoby při p'rovozování jízdy železniční usta
novené pro ty to přestupky: ' a) když se po železnici 
iezditi počne dřive, nežli uděleno povolení nebo Vy
]J ln ěny podmínky k tomu předepsané; b) opomenuto-Ii 
postav iti nebo udržovati ohrady. zav írací přehrady. 
výstražné t abulky a jiné ochranné prostředky a vý
stražná znamení pro uvarování škody předepsaná; 
c) ustanoveny-li osoby. jež neprokázaly té způsobi
lost i, jížto se podle předpisů služebních vyhlecláv{l, 
anebo které správa státní za vylou čené prohlásila z té 
práce. k níž jsou ustanoveny; cl) předsevezme-li ne
bo dovolí se jízda. když železnice jest poškozena a 
jest se obávati nebezpečí, anebo s lokomotivami, 
s vozy nebo iiný mi provozovacími prostř edky po

. vahy takové (viz také odst. 231. o železnicích) . 
ÚRAZY VE VĚTšíCH ZÁVODECH, jako v to

vá rnách. horních dílech, při parních strojích, na dra" 
hách atd. Jestliže se tyto přihodily. mají zřízenci 
bezpečnosti osobám úrazem postiženým dle odst. 303. 
až 330. poskytnouti prozatímní pomoc a o to dbá ti. 
abY nic neby lo změn ěno anebo aby neby ly stGPY od
straněny. aby pozděii vyšetřující soudce mohl zjistiti 
příčinu úrazu na základě nezměněného stavu věcí. Ne
sh ledalo-Ii se na první pohled, že příčinou úrazu by la 
n ějaká živelní (elementární) nehoda, tož bude příčinou 
jeho zavinění nebo nedbalost třetí osoby; v takových 
případ ech se přiházívá zhusta, že celá v ina na úraz u 
při čítá se podřízeným o rgánům nebo dokonce poško
zenému samému. Mnozí podnikatelé, aby na mzd ě u
hospodařili. staví na místa plná zodpovědnosti oso
by. které pro n ě naprosto žádných 'Vědomostí nemají, 
nebo jakožto osoby pití oddané nebo lehkovážné zná
my jsou. anebo jsou přetíženy a přepracovány, takže 
jejich pozornost způsob em zcela přirozeným ochabne 
a ony neschopny isou hrozícímu nebezpečí předejíti. 
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Povstaly-li následkem toho chyby Ilebo úrazy, bý
vá právě ten, jemuž se celá vina na nich přičítá, 
úplně nevinným a jest spíše přičítati celou zodpověd
nost tomu, kdo na takové místo povolal osobu ne
schopnou. Všecky ty to momenty jsou pro posouzení 
polehčujících a př i těž ujících okolností důležity (viz 
odst. 51.). Zřízenci bezpečnosti mají konečně, je-ii jim 
to možno, vyptáváním se d ělníků zjistiti, zdali třeba 
vady ve strojích nebo nedostatky v příčině ochrann5' ch 
opatření úraz nezavinily. 
138 OSVĚTLENÍ (§ 317.). »Kdo svítilnu k ve

řejnému osvětlení postavenou zúmyslně roz
tluče nebo jiným způsobem poškodí, dopustí se pře
stupku. Trest : vězení od 3 dnů až do 1 měsíce. « -

SVÉVOLNÉ PORUŠENÍ MOSTŮ, SPLA vD, 
HRÁZÍ atd, (§ 318.). »Strhne-li někdo nebo porušÍ -Ii 
svévolně nějaký most, splav, nějakou hráz, nějaké 
oh ražení nebo zábradlí, uebo nějakou jinou stavbu, 
kterou jsou upevněny břehy řek a potoků nebo opa
tř eny srázy při silnicích, cestách nebo mostech, budiž 
potrestán pro přestupek vězením od 1 až do 3 měsícli." 
(Viz také odst. 221. o policii silniční.) -

VÝSTRAŽNA ZNAMENÍ (§ 319.). S trhnutí neb o 
jakéko liv poškození nějakého výstražného znamení, 
které jest postaveno, aby se uvarovalo neš těs tí, jest 
přestupkem. Trest: vězení od 3 dnú až do 3 měsíciL -

139 KOUPÁNÍ A KLOUZÁNÍ NA ŘEKÁCH atd. 
(§ 338.). »Kdo se v řekách nebo v rybnících 

mimo místa úřad. k tomu ustanovená neb proti zápovědi 
úřadem vydané a vfIbec vyhlášené koupá, rovněž kdo 
se v zimě mimo místa k tomu určená na ledě klouzá, 
konečně kdo v takový čas, když pro nastávající ne
bezpečí to bylo zakázáno, přece se odváží, přechá
zeti led, dopustí se přestupku. Trest: vězení od 3 
dnLI až do 3 měsíců.« Viz také odst. 210. a 286. -

Poznámka. Sem spadá také zvláště v poslednější 
době se vyvíjející sport: j ezd ění na sáI'íkách po s rá
zích. (Rodelsport). -

140 NEOPATRNÁ (RYCHLÁ) JÍZDA (§§ 341., 
342., 427. a 428.). »Kdo jeda na voze nebo na 

koni z neopatrnosti někoho přejede a tím usmrtí. ne-

(140, Pojem:rychlého jezdění.) 155 

bo mll těžce na tč l e uškodi, potrestán budiž podle 
§ 335. (viz odst. 13i.), přičemž rychlé jetí na voze 
nebo na koni má se pokládati za přitěžující okolnost.,< 

»Pro přestupek rychlého, neopatrn ého jezdění na 
voze a na koni v městech a v jiných místech, kde 
JIlnoho lidí by dlí nebo chodí, potrestán budiž v lastník 
nebo kdo vozu (koně) užívá, je-li sám přítomen a 
nezapovídá-Ii kočímu , by rychle nejezdil, nebo jede-li 
sám dotčeným zpúsobem rychle na voze nebo na koni, 
pok utou od óD do 200 korun.« (§ 427.) 

Jestliže kočí o své újm ě anebo proti zápovědi 
jemu dané rychle jede, rovněž když pacholek jízdný 
nebo od koní v místech takových, kde se mnoho chodí, 
sám na koni nebo na voze rychle jede, potrestán buď 
vězením od 3 až do 14 dnů a kdyby se to opakovalo 
_ dvojnásobně. Viz jízdní řád - odst. 223. 

Poznámka: Stráž bezpečnosti má obzvláště na za
chován í těchto předpisů v blízkosti škol dbáti. -

Pojem rychlého a neopatrného jezdění lze posu
zovati d le místa, okolnosti, povahy povozu a spře
že ní ; jezdění s povozy, jež pro svou těžkopádnost 
anebo vzhledem na povahu spřežení ztěžují řízení a 
zas tavení vozu, když narazí se náhle na n ějakou pře
kážku, vyžaduje daleko větší opatrnosti, než řízení po
VOZl! na silnicích, po níchž se málo jezdí anebo po
VOZy, které snadněji dají se říditi; zanedbání t éto větš í 
upatrnosti má v zápětí větší · nebezpečenstvÍ. Ve 
Vídni vyvolaly zvláštní poměry frequence a dopravy 
potřebu zv láštních ustanovení za účelem ochrany osob
ní bezpečnosti. Oběžníkem dolnorak. místodrž itelství 
z 30. listopadu 1832 č . 66.903 obsahujícím zákaz ry ch
lého a nepravideln ého jezdění, by la p'ředepsána jistá 
lI1íra rychl osti dl e rpzdílnosti místa a jakosti povozu. 
Předpis tento jest až dosud v platnosti. Jedn á ní proti 
těmto předpiSll m, jež v zhl edem k místním poměrlim 
ve Vídni byly vydány a zákonně prohlášeny, spadá 
tudí ž pod pojem »neopatrnosti ,<, poněvadž spočívá v 
OI)Qme nutí toho, co zemsk~, politický úřad v mezích 
púsobnosti své označil za opatrnost a obezřetnost, jí ž 
se při jezdění ve Vídni vyžad uje. -

Poznámka: V zájmu prav ideln é a bezpečné do
pravy, jakož i v zájmu bezpečnosti lsobní byli za 
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tlčelem přísného zachovávání všech předpis{1 dopravy 
se t~r kajících u c. k. pulic. kumisařství ve yíclni t. z'j. 
"dupravní referenti« (Verkehrsreferenten) znzelll. (Vy
nos polic. ředitelství ve Vídni z 22. ledna 1908, Č . 
441. V. A.) -

141 NEOPRÁVNĚNÝ Kočí (§ 429.). » Vozka 
... námezdní, jenž k jezdění ustanoví pacholka, jejž 

policii nebyl představil, anebo kterého tato neshle
dala způsobil:írm, jest za škodu jím zP I:'isobenou zod 
povědným a krom toho potrestán buď za : te~~o p!e~!u
pek pokutou ud 50 až clo 100 korun (VIZ ]lzclnl raci, 
odst. 223.). 

140 TREST NA KOČí, KTEŘÍ KONĚ BEZ 
'" DOZORU VENKU NECHAJÍ STÁTI (§ 430.). 

»Kočí nebo pacholek, jenž zapřažen é vozy nebo ne
zapřažené koně venku bez dozoru nechá státi, .kde 
splašením nebo iiným způs.obem mohou škod u zpuso
biti dopustí se přestupku . a bude trestán, byf by i 
žádná škoda nepovstala, vězením od 1 do 8 dnLI, po 
případě až clo 1 měsíce.« . 

143 ZASTAVENÍ uÍ..Ic (§§ 422.-425.). »Kdo 
na ně.jakém veřejném místě, na ulici anebo 

před nějak:írm domem nebo krámem nočního času .ne~ 
chá -státi vi'!z jak:írkoliv, dříví na stavbu nebo Jme 
stavivo, zboží, sudy, bedny neb o vůbec něco, čím by 
mimojdoucí mohli škod u vzíti, dopouští se př~stul~ku.« 
(Trest: pokuta od 20 do 100 korun nebo vezelll od 
3 do 14 dnů.) »Stane-li se to u vozll cestovních nebo 
nákladních jichž koně postaveni jsou v hostinci, po
trestán buď hostinský. Nastane-li však při provádění 
stavby, při velikých zásilkách zbož~ v čas · trhu nebo 
pro jiné zvláštní okolnosti toho pot~e~a, aby St~VIVO, 
zboží nebo vozy nechány byly na uhclch a na mlstech 
přes noc, má to vždy oznáme~o b~ti, místníml~ ~Iřadu 
bezpečnosti a při tom jako vystrazne zna.mem Jedn~ 
nebo 2 osvětlené svítilny postaveny. (VIZ pol!ceJnl 
řád silniční, odst. 221.-224.) 

HÁZENÍ A VYVĚŠOVÁNÍ VĚCÍ S OKEN (§ 426.). 
»Kdo na ulicích, před okny, výstupky nebo jil~~e 
v obydlí svém něco postaví nebo pověsí. neopatnv 
toho dostatečně. aby to nespadlo. anebo kdo s okna, 
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s výstupků nebo od jinud shůry něco shodí. cnn by 
okolojdo ucí mohli vzíti škodu. budiž 1)['0 ten to pře
stupek potrestán pokutou od 10 do 50 korun nebo 
vězením od 3 do 8 dnú; byl-li někdo poraněn. dvoj
násobně. a byl-Ii někdo těžce poškozen - dle odst. 
137.« 

STAVEBNÍ PŘEDPISY (§§ 380.-386.). 144 
"Opomenuto-li při stavbě vystaviti předepsaná 
výstražná znamení. tož má stavitel. nebo kdo vúbec 
má dohled při stavbě, za tento přestupek potrestán býti 
20 až 100 korunami, po případě vězením od 1 do 3 
iTIěsícú nebo dle odst. 137 .. « 

»Majite l domu anebo stavení, anebo ten, komu 
jest na ně dohled svěřen, jest povinen. je-Ii obava, 
že se některá část jeho sesuje, povolati neprodleně 
stavitele. aby to ohledal a prozatímní opatření učinil. 
Shledá-li se potom, že se tak vzdor llutnosti nestalo, 
tož má se takové opomenutí. i když se nic nesesulo, 
potrestati jakožto přestupek 50 až 400 korunami, a 
když se něco sesulo až clo 1000 korun, plO p'řípadě dle 
odst. 137.« 

. »Kdo se ve městech a kde jinde to předepsáno. 
do domu nebo krámu nově vystaveného stěhuje anebo 
jilTí' iTI stěhovati dá, aniž v rchnost po předsevzatém 
ohiedání byla k tomu dala povolení (konsens k obý
vánO, potrestán buď za ten přestupek vězením od 
.3 dni'! a ž do 1 měsíce.« (Viz také stavební řád, odst. 
220.) 

OP A TRNOSTI OHLEDNĚ ZBRANÍ (§§ 145 
372., 374.). »Kdo zhotoví nějakou zb raň, která 
zvláštními předpisy zapovězena nebo jinak pro svou 
povahu podezřelou jest anebo kdo zbraně povahy ta
kové. když mu ku správě přineseny, nezadrží a úřa
du to neoznámí, dále myslivci. nebo kdo jiný má doma 
zbraň nabitou a tuto před dětmi nebo iin:í' mi neopatr
I; :;;'mi nebo nezkušen:írmi osobami uscho vati opomene, 
konečně ten, kdo beze zléh o úmyslu na někoho zb raíí 
spust í, aniž by se přesvědčil. zda není nabita, do
pouští se přestupku.« Trest: včzení od 3 (~nft až clvo 
1 měsíce, po případě dle oclst. 137. - VIZ zbrane, 
odst. 215, 
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146 ' !"A,STIČISÁÍ~STVÍ (§. 343.). »Kdo nenabyv 
lekarskeho ucelll a nemaje dle Zákona práva 

léčiti nemocné jako lékař, ranhojič l ékařství nebo 
hojičství PO ž ivnostensku provozuje' anebo obzvláště 
užíváním magnetismu zvířecího nebo životního nebo 
par étheroVÝ'ch (narkotisováním) se zabý vá, dopouští 
se přestupku . « Trest: tuhé vězení od 1 až do 6 měsícť! 
po ..p ř ípadě dle odst. 137. ' 

, Frávo provoz~vati , lé!(~řství nebo hojičství pří
slusI jen promovanym lekarum (dvor. dekret z 3. listo
padu 1808 č. 16.135.), ranhojičům - však jen těm 
kteří dosáhli diplomu před r. 1876. (zák . z 17. února 1876 
č. 25. ř. z.) a porodním babám - (min . nař. ze 26. 
března 1894, Č . 57. ř . z. a min. nař. z 10. září 1897 Č . 
216. ř. z.) - viz odst. 282. 

Zubní technikové, kteří pouze isou oprávně ni ku 
zhotovování umě l i' ch zubú a chrupi'l, nemají ani právo 
pi'edsevzíti operace v ústecH ani zasazovati zuby _ 
min. nař. z. 20. března 1892', Č. 55. ř. z. _ 

147 ' _ ~,A~Ovtz,ENÉ ~ÉI<.Y (~§ 345.--:34,8). »Pro-
davaJI-h se leky, Pl'l JIchzto vydaValll podle 

obecné normy lékárnické nebo podle předpisi'l zvláš tě 
vydaných šeUiti jest zv láštních opatrností nezacho
váv.ajíc ~ře,dpisLI těchto, potrestáni za to bud'tež jak 
maJItel lekarny, tak i pomocník jako za přestupek. 
Naprosto zakázán jest prodej všech tajn ~' ch lékLI (t. 
zv. arcana) jakéhokoliv pojmenování (min. nař. z- 17. 
září 1883 Č. 152 ř . z.) a s ice také pro zvíi'ecí nemoce 
a dobytčí nákazy . 

~ Jmenovitě jsou zakázány : Švédská tresf, pilulky 
::'v. Fosky, filosofické zlaté soli, Francova životní tresť 
Augsburská životní tresť, Felicillovy pilu lky krvočist~ 
né pilulky, .J ennské kapky, masť na omrz li'uy Ny rn
bergský balsám na rány, eau de Chine ( čínská voda) 
SeehofrLlv balsám, Maasovy pilulky, Paraguay -Reux: 
tlllktura na zuby . Redlingerovy pilulky , pomáda na 
svrab, Schauer!lv balsám, Kiesova životní tresf, Baue
rova náplast, olej k sesíl ení sluchu, lactuarium, tresť 
žaludeční, anglich' papír proti pakostnici, kui'lav\' pa
pír natřen :í' pracparáty ze rtuti, Augustova l\lha: Sa r
saparillliv ex tract v pilulkové fo rm ě, Dra j-lorsta váda 
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na oči, Dra Loevy medicinské bylinské cigarety, .in
dické cigarety od Orimaulta a ~pol., ele~trohomoo
pathické léčební prostředky hrabete Mattel, AlcalOld 
tlopeni, japanský sternalllS. 

NEOPRÁVNĚNÝ PRODEJ LÉKŮ (§§ 354., 355.). 

»Kromě lékáren oprávněných a t~~--'ékáren dom~
cich, jež mají lékaři pověření a hOJIcI ~la ve}~koye, 
zapovězeno jest prodávati bez povolelll zvlas~n!h? 
úřadem k tomu daného, léky vnitřní nebo zevllltrnl, 
ohledně jichž vydávání platí zvlá~tní, obmezujíci n~
i'ízení, Trest na tento př~stupek: _ vezem ,od 1 do 6 me
sícť!. Za léky sluší pokladatI ,veskery la~ky a praepa
l'áty obsažené ve pharmakopoe, posledne r. 1906 pod 
titulem: »Pharmacopoea austriaca, Editio .octava, V Jen
nae, C. R Aulae et Imperii Typographl~, 190~« vy
daná - (viz min. nař. z 8. ledna 1906, c. 10. r. z. a 
z 28. ledna 1908 Č. 21. ř. z. - týkající se, lé~ařské ta~ 
Xy). Obchodníkúm materialiemi a léčebnY~1 byhnam~ 
jest všeliké připravování lék,ú, míchán~ byl!n a p~o~e] 
takto připravených léčebnych prostredku za~azan. 
(Min. nař. ze 17. září 1883,. Č. 152. ř. z: a ze p. cervna 
1886, Č. 97. ř. z. a 8. pfOSlllce 1895, c. 188 r. z.) , 

Podomni obchod léky všeho druhu, mastmi, na
plastmi pro lidi a zvířata jest zakázán. (~~t. o p~do~. 
obchodu ze 4. září 1852, Č. 252. ř. z.) Pn I~~opravne
ném prodeii budiž celá zásoba zabavena a uradu ode-

. vzdána. k , .. h 'tO . 
Zvěrolékaři a oprávnění pod ovan mo ou ml I ja-

kousi zásobu léčivých látek a mohou lékf připravo
vati a vydávati, avšak jen v oboru sve, praxe -
a také ne k léčení lidí. (Min. vý nos ze 16. unora 1875 
Č. 15.999.) , , 

PRODEJ NEZNAMÉHO. Z~OŽÍ MAT~RIAI;:~IHO 
(§ 371.) . "Každý obchodník, j~~ Z t~k zv~ne ~b?zl ma
teriální takového druhu, kteryz nejsa am prave k po
třebě lékařské ustanoven, před tím byl dokonce ne
znám'i'11I a od úřadu nebyl zkoušen, v oběh uvede, 
budiž trestán pokutou od I_O do 50 kO~:1l1.« Dle _?vor. 
dekretu ze 14. dubna 1827, c. 15.532 patf! ku zbozl ma
teriálnímu : semena, kořínky, by liny, květy, dřeva. kL'l
ry. li stí, houby, gumlllY, pryskyřice , terp ent~' n. mine-
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~'alie, vý robky báňské, chemikalie, soli, lihy, tresti 
\essence), balsám, vody, likéry, destillované a jemné 
octy vonné, šfáva limonová, rozličné tuky, rybí tuk 
a pod. -

Zkoušen:í' m obchodníkům dovolen prodej droguí 
naznačených v min. nař. z 8. prosince 1895 Č. 188. 
Í'. .z. 
148 CHYBNÉ A ŠPATNÉ LÉKY (§ 349.). »Udě· 

lá-li se lék chybně. anebo z látek, které l éč i vé 
moci již pozbyly; sdělá-li se nebo chová v nádobě 
nečisté, pro č{lstky, z nichž zále ží, nebo proto, co 
v ní před tím míseno bylo, zdraví škod livé, dopustí 
se přestupku pomocník lékařsk:í' , majitel léká rny ne
bo provisor, ač-li může se tomu nebo onomu z těchto 
dvou posléz jmenovaných za vinu dáti, že náležitě 
nedohlíželi. I(ažd:í' lékař, jemuž se něco takového při 
nemocném přihodí, povinen jest pod vlastní zodpověd
ností, oznámiti to vrchnosti. Trest: vězení až do 8 
dnLt, po případě pokuta až ao 100 korun. -

Dle min. nař. z 3. prosince 1872 Č. 172. ř. z. trestá 
se peněžitou pokutou (ale nikoliv dle tr. z.) též při
pravování léků, jež nesprávně dle pharmakopoe a re
ceptu provedeno. 

ZÁMĚNA LÉKŮ (§ 353.). »Smění-li se v lékárn ě 
léky jedny za druhé, anebo vydány-li chybně, po
trestán buď ten, kdo je vydal, pro tento přestupek 
vězením od 1 t:í' dne až do 3 měsídlo« 

149 NEVĚDOMOST LÉKAŘE (§§ 356. a 357.). 
. »Lékař, který při léčení nemocného takových 

chyb se dopustil. že z nich nevědomost jeho jest na 
bíledni, dopustí se tím, nastalo-li z toho těžké poško
zení na těle, přestupku, a jestliže nemocný zemřel, 
přečinu, i má se mu proto zapověděti provozování 
l ékařství dotud, až v nové zkoušce dokáže, že naby l 
vědomostí, jichž se mu nedostávalo. Téhož trestu uži
to budiž i proti ranhoji či, jenž nešikovno u operací 
předsevzatou na nemocném zpť1sobil následky v pře
dešlém § dotčené.« 

150 ZANEDBÁVÁNÍ NEMOCNÝCH, a) léka· 
ře1l1 (§ 358.). »Převzal-li l ékař nebo hojič ne-
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mucného, a patrno-li, že ho později ke skutečné škodě 
zdrayí jeho podstatně zanedbal, budiž trestán pro ten
to prestupek 100-400 korunami; b) ošetřovateli' oše· 
třovatelé nemocných v nemocnicích v příčině po'dává
ní léků, pokrmů anebo v příčině ošetřování nemoc
ných vť1bec jsou nedbalými, buďtež potrestáni věze· 
ním, od 3 dnlt až do 6 měsíclt (viz řád veřej. nemocnic 
v Cechách, ze dne 25. června 1895, Č. '55. z. z.); c) 
příslušníky; dokáže-li se, že ti, jimž z povinnosti při
rozené nebo převzaté náleží, aby nemocného opatro
vali , jemu docela sejíti dali na potřebné pomoci lékař
ské, kde pomoc takovou opatřiti možno bylo, buďtež 
pro tento přestupek potrestáni vězením od 1 až do 6 
měsíců. O porodních babách viz odst. 282. 

. NEMOCNÁ KOJNA (§ 379.). »Ženština 151 
která v í, že stížená jest ohavnou nebo iinak na~ 
kažlivou I?emocí, a zamlčíc to neb zatajíc, jde do služ
by za kO]llou, buď za tento přestupek potrestána tu
hým vězením 3 měsíců.« 

NEDOVOLENÝ OBCHOD JEDEM (§§ 361. 15fl 
až 369., viz také odst. 287.-293.). »Kdo ne- ~ 
maje výslovného dovolení od vrchnosti. obcl:>oduje je
dem jakéhokoliv druhu, dODustí se přestupku.« Trest: 
pokuta od 10-100 korun nébo vězení jednoho týdne. 
- »Obchodník nebo kramář, kter:í' nemaje sklep ne
bo krám kupecký, prodává jed bez povolení, třeba šetří 
opatrností podle zákona k dovolenému prodeji jedu 
předepsaných, potrestán buď kromě propadení zboží 
pokutou 50-·200 korun, nešetří-li však těchto opatr
ností, kromě ztráty živnosti po případě tuhým věze
nim od 1 až do 3 měsíclt. Toulaví kramáři, či tak zv. 
podomovní obchodníci (hauzírníci), kteří nosí na pro
dej bílý nebo ž luN utrejch, prášek na krysy nebo na 
myši, kámen muchomorn:í' , utrejch pro dobytek, ke
bule (zrnka kokulová) nebo jiné zboží jedovaté, do
pustí se přestupku. « Trest: ztráta zboží a koncesse, 
po případě tuhé vězení od 1 až do 6 měsíců. »Lé
kárníci a ti obchodníci, kteří k obchodu zbožím jedo
vatým řádné právo mají, nešetří-Ii opatrnosti přede- ' 
psan ~' ch nal"ízeními o prod eji jed u, jakož i proviní-Ii 
se nehedlivostí nčjakou v §§ ~6(i.-368. dotcenou, 
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zvláště vydávají-li jed těm, kdož nemají právo k ode
bírání jedu.« Trest: 10-100 korun, a nebyla-li o pro
deji jedu vedena zvláštní kniha zápisní, do níž bedli
vě zapisovány býti mají osoby, kterým jed byl vydán, 
čas, kdy byl vydán a povolení, proti jehož ukázání 
toliko se jed prodati smí, - trest: 20-100 korun, -
anebo shled,áná-li nedbalost v tom, že nebylo jedovaté 
zboží od ostatního náležitě odděleno nebo v pozname
nání nádob nebo v uzavírání jich, - trest: 10-50 ko
run, po případě dle odst. 137. "Při živnostech (§ 370.), 
při nichž se užívá jedu nebo .I?~te~i.alií je~9v,atých, 
povinen jest mistr, anebo kdo Jll1Y zlvnost ndl, aby 
je vždy měl ve svém opatrování a když se někam 
posílají, aby šetřil zvláštních předpisu v příčině té 
vydaných.« Trest: vězení od 3 dnu až do 1 měsíce, po 
případě dle odst. 137. O prodeji jedu viz odst. 287. 

153 ZNEČIŠTĚNí ST.UDNí (§ 398.). "Kdo do 
studně, do cisterny, do řeky nebo potoka, z ně

hož se voda v některém místě k pití neb k vaření 
béře hodí mrtvé hovado nebo něco jiného, čímž se 
vod~ znečištěnou a nezdravou státi muže, dopustí se 
přestupku . « Trest: vězení od 3 dnÍ! až do 1 měsíce. -

154 OHLEDÁNí MASA (§ 399.). "J estliže při 
. . nějaké živnosti, která má právo prodávati ma

so syrové nebo jakkoliv připravované nebo svařené, 
prodáno něco z dobytka takového, kterýž podle před
pisu nebyl ohledán, trestá se to pokutou od 50-400 
korun a ztrátou masa (viz ohledání masa, odst. 355.). 

Poznámka překladatele: Ohledání dobytka a ma
sa spadá dle § 3. zákona z 30. dubna 1870 Č. 68. ř. z. 
do samostatného oboru PLlsobnosti obcí. O prohlídce 
masa v Čechách platí předpisy: patent z 14. května 
1770 a nařízení česle gubernia z 27. prosil1ce 1810 a 
21. května 1830 č .19.269, dále zákon z 9. března 1889 
č . 192 .• jímž pro Prahu a předměstí a sousení obce na
l"ízeno povinné porážení dobytka, a zákony ze 27. 
června 1892 Č. 42. z. z. a z 20. dubna 1895 č. 37. z. z.; 
pro Moravu nař. místodržitelství z 10. června 1875 č. 
29. z. z. a z 12. listopadu 1882 i::. 145. z. z.; pro Slez
sko : výnos zemské vlády z 9. června 1857 Č. 8. z. z. , 
nově vyhlášen ~' 16. března 1875 č. ll. z. Z., nař. zem-
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ské vlády z 15. června 1882 Č. 24. z. z .. 7. dubna 1883 
Č. 21. z. Z., 7. července 1889 Č. 39 z z. a 23. srpna 
1894 č. 52. z. z. 

Ustanovení § 403. o falšování nápoiú zpu- 155 
sobem zdraví škodlivým, příměskem nebo pří-
sadou zdraví škodlivou (§ 405.), o falšování cí- 156 
nového nádobí (§ 406.), o úpravě nebo scho· 
vání věcí požívatelných (§ 407. a 408.) zrušena byla 
zákonem' z 16. dubna 1896 Č. 89. ř. z. na r. 1897 o ob
chodu potravinami a předměty upotřebitelnými (viz 
odst. 344. a 288.- 293.). 

zVítff~~§O~i8~É 39~~O;te~~ ~~?R~~~ý~~ 157 
volení vrchnostenského není nikomu dovoleno chovati 
divoká nebo podle povahy své jinak škodlivá zvířata. 
Nešetření této zápovědi jest přestupkem a trestá se 
kromě odstranění zvířete také pokutou od 10-200 
korun.« 

Divoké kance a pod. chovati dovoleno jenom v 
ohradách bezpečně zavřených (§ 38. z. z 1. června 
1866 Č . 49 z. z. pro Čechy a § 59. z. z 20. prosince 1895 
Č . 66. na r. 1896 z. z. pro Moravu). Kdo takové s po
volením vrchnosti chované zvíře bezpečně by ne.opatřil. 
budiž potrestán 20- 100 korunami. (Viz také odst .204. 
o zvěřincích.) 

ZANEDBÁNí OPATŘENí ZLÝCH DOMÁcíCH 
ZVÍŘAT (§ 391. a 392.). "Majitel jakéhokoliv domácího 
zvířete, o kterém ví, že má nějakou zlou vlastnost, po
v inen jest opatřiti nebo obstarati je jak doma, tak 
i kdy ž ho potřebuje mimo dÍ!m, aby nikomu nemohlo 
uškoditi.« Tľest : lO- 50, po případě 20-100 kOľun. 

Dle min. nař. ze 26. května 1854 č. 132 ř. Z. mají 
kousaví a zlostní psi tam, kde jich potřeba, na ře
tězu býti uvázáni a vLlbec tak opatřeni, aby nikomu 
neublížili. Srovnej PľO Čechy nař. z 28. května 1854 
č. 17. Z. Z. 

Přijde-li při vyšetřov{ll1Í š kody, kterou zvíře n ě
jak é ui:: inilo, na jevo, že n ěkdo příhodu tu zPllsohil 
štvaním, dní žcl0ním nebo jaký mkoliv ílmyslným při
činěním, anebo že psa svévolně dľáždil, š tval nebo 
mu v pití překážel , huď potrestán včzenÍm jednoho 
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týdne. (Min. nař. ze 26. května 1854 Č. 132. ř. z.. viz 
také. ods,t. 132. o týrání zvířat, a odst. 367. o kontu
maCi psu.) 

158 ' PŘEČINY PROTIOPATŘENÍM SLOUŽÍ
. CIM I( ZABRÁNĚNI MORU. (Min. nař. z 10 

listopadu 1853 Č. 240. ř. z.) . 
t. Zavlečení moru po suchu. 
~v 1. })V okresu, ,ve kterém byla uClllena opatření 

z~. ucel~m ,z~me~em moru, dopustí se přečinu, kdo 
n~jake }ednal1l predsevezme, o němž 'ji ž dle přiroze
nych . 11asle~kú , . které každý snadno poznati múže, nc
bo J?,odle pred])lsll zvláště vyhlášen~' ch známo jest, že 
se Jim toto zlo mú že zPllsobiti nebo dále rozšířiti 
ať již jednání to 7áleží v nějakém činu nebo opomenuti 
anebo se stalo úmyslně neb o z nedopatřenÍ.« 

v §? ~Nejh lavn ějš í druhy . tohoto přečinu jsou: 1. 
pr~k~o~~1lI ~ordonu: 2. zmaření kontumace: 3. zane
dba.l1l ~rednlch povinností v př í čině takového opatření 
ulozenych: 4. zatajení nebezP'ečÍ.« 

•• ~ ~. ~ťřečin u ad l. se dopustí a potrestán bud' 
tezk~ .. zalarem od 5-10, PO případě až do 20 let. kdo 
a) PrIjde z kresu. ohledně kterého byla kontumace 
nařízena nebo ohledně kterého bYl kordon zatažen ; 
po s uchu na cestách. které k tomu neby.ly ustanoveny 
nebo po vodě v nedovolen ~l ch přístavech nebo na ne~ 
do,::?len~Tch pobřežích přistane. tam zboží veze nebo 
slozl; b) kdo kordon překročí. aniž by se u úředníka 
tam ustanoven ého opověděl: c) kdo z podezřelých krajin 
se yloudil a při dalším pohačov:.1ní své cesty udá 
falesně místo. z kterého při š el; d) kdo jiným v pří
č \ll ě osob , a, z?oží přispě.ie k obejití předepsané cesty 
rad?~}. ukaz~l1lm .ces,ty lI ebo jiným zPlIsobe m; e) kdo 
za ucelem prekrocelll ok res u sobě sám prlIvodní listinu 
vystaví nebo na jejím vystavení spoluúčinkuje. jakož 
I ten, kdo vědomě .použije nějakého nepravého anebo 
sice pravého prflvodu. Ider~1 však na někoho jiného 
zní.« 
. ~ 4. })Za účelem předejití nákazy ma.ií strážníci. 
jakn::le brl kor(10n zatažen - bez rozdilu na to. 
je~t iI ze !?yl kordon prvního. druhého nebo třetího st uj)
Ile zatazen. - rozkaz na každého střeliti , kdo kordon 
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přek roči a lI a vyzváni neustoupí anebo dokonce zbra
ně použije, JJředpokládajíc. že tu nezbývalo žád ného ji
ného prostředku. 

§ 5. Pro zmaření očistných opatření budiž trestán 
těžkým žalářem od 15-20 let. a) kdo up'rchne z kon
tumačního domu před uply nutím doby očistné: b) kdo 
se před ukončením kontumace bez dovolení kontu
mačního dozoru přiblíží k osobám zdravým a s nimi 
nějakým zPll sobem obcuje; c) ' kdo z podezřelých kon
či li převezme. dováží nebo dopravuje osoby nebo zbo
ží bez núležitého vysvědčení zdravotního nebo bez pa
su; d) kdo bez vysvědčení zdravotního anebo ani ž 
by toto dle předpislI od úřadu bylo opraveno. pře
chovává cizí osoby nebo zboží na místech, kter é isou 
blízko kordonu anebo těmto pobyt dává; e) kdo věci. 
jež podle zákona neb na základě nařízení lékařského 
nebo úředního měly býti desinfekci podrobeny. ukrý
vá nebo zataj uje; fl každý v kontumačních domech 
postavený úředník nebo sluha. kteří přestouP'ením své 
instrukce dal příležitost k zavlečení nebezpečÍ.« 

§ 7. Pro zanedbání úředních povinností budiž po
trestán těžhim žalářem od 5-10. PO případě od 10-20 
let ten. kdo zanedbává povinností. které mu byly vzhle
dem na jeho úřad zákonem. nebo zvláštním nařízením 
úředníka mu nadřízeného nebo lékaře uloženy, zvláště 
ten. kdo a) opomine nebo zamešká učiniti jemu po
vinné oznúmení nebo podati zprávy, k nimž byl povi
nen; b)lékař, který u vykonávání policie morové dary 
přijme; c) kdo vzdor jemu svěřené dozorčí povinn.osti 
osoby nebo zboží p'ropustí na nedovolených cestach. 
nebo sice na dovolených cestách. avšak bez dodržení 
kontumace anebo kdo před uplynutím kontumace je 
z kontumace propustí; d) kdo proti platným předpislIm 
vydá zdravotní pas; e) kdo někoho na základě fale~~ 
ného nebo neprávem použitého zdravotního pasu proptl 
nechá; fl lékař \leb úředník morov~T , který upadnuv 
u vykonávání svých prací v nebezpečeT)ství nákazy 
sám se kontumaci nepodrobÍ.« 

. § 9. Pro zataiení nebezpečenstvÍ budiž trestán těž 
k~lm žalářem od 1-5 • po prípadě od 5-10 let. kdo 
dověděv se o některém shora uvedeném přečinu kte
rél~ o druhu to neprodleně nejbližší vrchnosti neoznámí. 
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II. Zavlečení moru ~ebo žluté zimnice po vodě 
(min. nař. z 13. prosince 1851 Č. 41. ř. z.) . 

§ 163. Zvláštní druhy těchto přestupkú policie ná
mořní jsou : 

a) každé jednání. který m se někdo snaží uniknouti 
zákonem předepsanému úřednímu jednání zdravotní
mu jemuž podřízena jest každá loď a každá po vodě 
při2házející osoba a věc, anebo kterým někdo přichází 
před ukončením tohoto jednání ve styk s osobami nebo 
věcmi svobodn.p1o společenství: 

b) skutečn e provedené tajné přistání nějaké lodi, 
která není podezřelého púvodu (provenience) na mí
stech nedovolených: 

c) provedené přistání nějaké lodi nepodezřelého pú
vodu na místech nedovolených neb pokus přistání na 
místech takových: . 

d) vlastně zaviněná nesprávnost nebo vlastně za
viněný nedostatek zdravotního listu prúvodního (Sani-
HHsfede) : • 

e) zneu žití prúvodního listu při nepodezřelých lo
dích (pokud se neukáže úmysl podvodný): 

f) zamlčení sty ku s loďmi. osobami nebo věcmi na 
moři nebo s přístavy. kterých se bylo dotknuto mezi 
plavbou. dále zatajení vytáhnutí nějakého na břeh vy
plulého předmčtu před úřadem zdravotním. pokud tyto 
lodi, osoby, věci. přístavy a předměty nejsou podezřelé 
povahy : 

g) svémocné smíšení se osob nějak é nepodezřelé 
lodi. která se sice u zdravotního úřadu opověděla. ale 
dosud svobodná pratica neobdržela, s lidmi na pobřeží: 

h) vědomý. avšak nikoliv v úmyslu překročiti 
předpisy kontumační se udavší styk nějaké osoby svo
bodné společnosti s kontumacistou. pakli tento sám 
opětnému Vystoupení osoby, s kterou se sešel, překáží 
a bez prodlení o tom úřadu sanitnímu oznámení učiní" 

159 EPIDEMIE, t. j . nákažlivé nemoce lidské 
(§§ 393.-397.). »V okresu, kde učiněna zvláštní 

opatření, aby se předešlo hrozícímu nebezpečenství 
moru nebo jiný ch nakažlivých a obecné zdravotě ne
bezpečných nem ocí, dopustí se přečinu ten. kdo něco 
u č íní, co ' podle následkú přirozen ~-ch nebo těch . jež 
podle pře dpis!"l zvláš tě vyhlášen:;;ch snadn o poznati lze. 
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nákaz1l tu způsob i ti nebo dále rozši řiti mlH e. nechť CIn 
ten záleží v nějakém podniknutí nebo opomenutí, nechť 
se zakládá v předsevzetí anebo v nějakém nedopa
tT-e nÍ. 

Kdy ž n ěkdo na n ějakou nakažlivou nemoe zemře a 
něco z jeho věci před zdravotním ohledatelem ukryto, 
když se nezachová to, co dohlídka zdravotní stran toho 
nařídí, aby věci ty docela zmařeny nebo očištěny byly: 
když ošetřovatelé nemocný ch, lidé služební, domácí, slu
hové nemocniční nebo kdokoliv jiný něco z věcí usta
novených ku zmaření nebo k očistění vezme, pro sebe 
ponechá nebo prodá, jakož i ty osoby, které takov é 
věci vědomě koupí nebo jinak na sebe přivedou, po
trestány bý ti mají tuhým včzením od 3 dnll až do 3 
měsícú. Viz také »epidemie« odst. 331.-339. 

O epizotiích, t. j. nakažlivý ch nemocích zvířecích 
nebo dobytčích morech · jednají zákony o nakažlivý ch 
nemocích zvířecích z 29. února 1880 Č. 35 a 37 ř . z. 
(viz odst. 360.-373.). 

Poznámka. Domácí pán jest povinen hosty ze zdálí 
upozorniti na předpisy v obci za účelem zamezení ne
mocí zvířecích a zvláště vztekliny vy dané : opome
ne-li tak učiniti, zodpovídá za jeiich chOvánÍ. 

DOHLíDKA NA DĚTI (§§ 376.- 378.) »Kdo 160 
z povinnosti přirozené nebo převzaté má dohled 
na děti nebo na jiné lidi, kteří sami nejsou s to, aby 
se před nebezpečím opatřili a chránili, jest zodpověden 
z nepečlivosti u plnění povinnosti této. Přijde-li tedy 
takové dítě nebo takový člověk k usmrcení nebo těž
kému uškození na těle, potrestán budiž ten, na něhož 
padá vina dokázaného nedostatku povinné pečlivosti · 
dle odst. 137. Tentýž trest stihne ty, kdož dětem dá
vají odvar z makovic anebo když dítě, jež pod jeiich 
dohledem a ochranou stojí, proto usmrcen o nebo těžce 
Ha těle poškozeno bylo, poněvadž by lo samo sobě 
zllstaveno na místě pro děti nebezpečném. Zatají-li se 
n eštěstí , jež dítěti se přihodilo, budiž trest zostřen . 

Děti zbloudilé a které utekly, buďtež buď domú při
vedeny nebo místnímu úřadu odevzdány. Dle § 145. 
obec. obč. zák. z 1. června 1811 Č. 916 sb. z. s. jsou ro
dičové oprávn ěni, dítky. jež postrádaií, dá ti hledati. 
d í~ky. jež 11prch l y, n azpě t ž!Í dati a pom ocí vrchnostj 
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dáti. uazpčt Pl·ive.sti. Dle toho lIemúže býti llpřeno ur
gánům policejní správy (a těmi jsou polit. úřady a obce) 
právo, po případě povinnost, dle okolnosti býti nápo
mocny rodiči'lm při vyhledání uprchlý ch dítek: jen tam, 
kde jest rodičům popíráno právo na přivedení dětí, jsou 
soudy kompetentní a mají dotčené osoby na soud po
ukázány býti. Dítky, které orgán bezpečnosti beze vše
hu dozoru na blízku vody, hlubok~rch příkopů, nebo na 
živějších ulicích a silnicích nebo za takových okol 
ností dopadl,~de jim veliké nebezpečí hrozi, má varo
vati a po případě zakročiti, aby se jim nic nestalo: 
rovněž má zakročiti, když dorostlé osoby s dětmi zle 
nakládají, když děti zvířata týrají, dráždí, když 
s ohněm, zbraněmi anebo jinými nebezpečnými ná
stroji si hrají, nebo v sadech a v zahradách nebo v do
mech škodu dělají, na náledí na ulicích, veřejných mí
stech a pěšinách se klouzají. -

Dle § 77. min. nař. z 29. záři 1905 č. 159 ř. z., kte
rým definitivní školní a vyučovací řád pro obecné a 
měšťanské školy byl vydán, jest školním dítkám ve
řejné prodávání ri'lzných předměti'l (potravin, planet 
květin, loter. cedulí, parátek na zuby, sirek, tkaniček 
k botkám atd.) zapovězeno a strážníci mají dítky za
staviti a před úřad předvésti (viz odst. 125.). 

Přetěžovati dětí břemeny jest přestupkem: o dal ší 
dopravení břemena má býti postaráno a viník ud án. 

Učitelé, kteří na veřejných místech na mládež do
hlížejí, buďtež v činnost i jejich podporováni. Školou 
povinné ditky nesmí bý ti k veřejným představením po
užity, nesmí se s hudebníky potulovati a neslušné 
písně zpívati. Nepřístojnosti buďtež ihned zamezeny a 
úřadu oznámeny (viz odst. 199.-208.). 

Dle § 77. min. nař. z 1905 Č. 159 ř. z. jest ďítkám 
školou povinným zakázána návštěva hostincův a kavá
ren bez provázení se strany jejich rodičů nebo jejich 
zástupců, dále jest jim zakázáno účastenství na ve
řeJných tanečních zábavách. žebrání, kouření tabáku a 
hraní o peníze nebo peněžní hodnoty. - Dle § 78. nesmí 
býti členy spolků. nesmí spolky zakládat i. žádné od
znaky nositi a na shromáž děních , spolkových schůzích 
a veřejných průvodech bez povolení správce školy 
účast bráti. 
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V< lety nebo prClvou y li. demunstrativnim úče lihn 
jsou š'kolním dítkám zakáúny. Dále nesmí sbírky pe
něžn í mezi sebou uspořádati. Spolupúsobení jednot
livých školních dítek na veřejných předsta veních. di
vadelních představeních a koncertech múže jen v~l mi
nečně býti dovoleno, předpokládaiíc, že kus k před
stavení určený nebo program je v mravním anábo
ženském ohledu bezzávadný a že i chování dítka ve 
škole, jeho píle a prospěch i školní návštěva toho 
připouští. Povolení uděluje okr. školní úřad. I uspořá
dání dětských představení školou potřebuje tohoto po
volení. Návštěva veřejných představení, divadelních 
představení a koncertů v prúvodu rodičů dovolena. Viz 
odst. 199.-201. 

O zlém nakládání s dítkallli viz odst. 136. 

Poznámka: Vzhledem na stále více a více vzrll sta
jící sesuro vění a znemravnění mládeže, byla v posled
nější době tomuto zlu se strany příslušných orgánll 
(soudiL policie a ministerstva vnitra) zvláštní pozor
nost obrácena. Min. nař. z 21. října 1908 č. 28.330 byli 
u trest. soudft zvláštní senáty a soudcové pro mládež 
zavedeni. Rovněž se tak stalo lidumilným výnosem 
polic. praesidenta Brzezovského ve Vídni z 1. února 
1909 Č . 250.-2. O., - dle něhož jak u komisařství tak 
i u polic. ředitelství zvláštní referenti byli ustanoveni, 
kteří mají veškerou péči mládeži věnovati a vše opa
třiti, aby děti zhoubným vlivi'!m ulice a po případě 
i zanedbání se strany rodiči'! nebyly vydány. Dopusti
lo-Ii se dítě nebo i mladistvé osoby od 14.-18. roku 
n ějakého trest. činu, má býti v dotčeném oznámení na 
trestní soud zevrubně curriculum vitae (posavadní běh 
života) vylíčen, aby tak soudu podán obraz o vině 
nebo nevině dítěte nebo usoby mladistvé a mohla uči
n ěna býti opatření ohledně dálšího jeho blaha. -
U polic. ředite l ství jest seznam všech dob roč. a lidu
milných ústavů a spolků, které se péči o dítky a osoby 
mladistvé zdravé i churavé věnují, a na které jest se 
obrátiti, když o opatření dítek nebo mladistvých osob 
se jedná. 

P ÁRNÍ KOTLE (min. nař. z 1. října 1875 161 
Č . 130 ř. z.). 
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~ 1. "Za pá rní kotel Dokládá se každá nádoba, 
která k tomu slouží, aby se v ní tekutiny p.roměňovaly 
v páry pružnější, nežli jest pružnost tlaku vzduchu 
atmosférického.« 

§ 3. "Při každém párním kotli mají býti níže jme
nované kusy armaturní, a ten, kdo kotle užívá, odpo
vídá z toho, aby byly v dobrém stavu: a) alespoií 
jedna klapka pro bezpečnost, a má-li pární kotel více 
než 2·S čtverečních metrů plochy topící, nejméně 2 ta
kové klapky; b) alespoň jeden dobrý a sPolehl.ivý m~
nometr na jehož rozdělení zřetelně označeno Jest neJ
vyšší ~apnutí páry, které se při tom kotli dopouští; 
c) alespoň jeden spolehlivý přístroj, jímž by kotel mohl 
býti hojně vodou opatřován a na iehož konci do kotle 
jest klapka samočinná, aby voda nemohla z kotle vy
tékati ' d) alespoň dva dobré přístroje, které ukazují, 
mnoh~-li vody jest v kotli a . z nichž každý jest přímo 
s kotlem spojen. Nejnižší vJlda má státi při nemovi
tých kotlích nejméně 10 cm nad čarou ohenní a při 
kotlích movit:írch tak vysoko, aby hledíc k jich kolísání 
také nad nejvyšší plochou kotle, které se oheň a plyny 

. z topení dotýkají, vždy bylo ještě dostatek vody.« 

§ 4. "Parního kotle, který dosahuje více než 80 
iitrů, nechť byl zhotoven v zemích zdejších, nebo v ci
zozemsku, nemá se pod odpovídáním toho, kdo ho uží
vá, dříve užívati, nežli byl dle tohoto nař~zení Vy
zkoumán a nežli se při zkoušce shledalo, ze se ho 
může užívati.« 

§ 5. "Na každém parním kotli má býti pozname
náno jméno toho, kdo ho zhotovil, a rok, kdy byl 
zhotoven a na některém místě na kotli, které jest 
snadno viděti má býti zřetelně a trvale v atmosferách 
nebo v kilogramech na čtverečný centimetr Dozna
čeno, jak vysoko jest dovoleno páru v něm skutečně 
napínati.« 

§ 6. ,,0 každé zkoušce kotle vydává se potvrzení, 
Ideréž ten, kdo ho užívá, má uschovati.« 

§ 7. "V případech následujícich má se nová zkouška 
kotle parního předsevzíti: a) když se v konstrukci 
kotle něj a kii podstatná změna I: č iní; b) když se pr'i 
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opravování kutle více než dvacátá čás t rrovrchll jeho 
vymě ní; c) když se má nějakého muvitéhu kotle již 
užívaného v některé iiné provozovně živnostenské 
užívati.« 

§ 8. "Každý pární kotel má se za rok alespoň jed
nOLl revidovati tím způsobem, aby se při tom co nej
méně užívání jeho přerušovalo. Také jest ten, kdo 
kotle párního užívá, povinen, kdykoliv dá jiný ko
houtek nebo páku ke kohoutku požádati, aby se revise 
kotle předsevzala.« 

§ 9. "Když se postavuje nebo zazdívá Ilemovitý ko
tel p,hní. když se užívá nějaké lokomobily v místě ně
jakém, kde lidé obývají, též kde se přesazuje pární 
kotel někam ijnam nebo se na přístrojích k němu ná
ležejících dělají nějaké změny podstatné, šetřeno buď 
nařízení v příčině bezpečnosti ohně vydaných a před
pisů stavitelských.« 

§ ll. "Každý, kdož by se dověděl, že nastává v uží
vání párního kotle nějaké nebezpečenství, má právo, 
úředním orgánům to oznámiti. Povinni pak jsou ta
kové oznámení učiniti všickni ti, kdož při párním kotli 
službu konají nebo při jeho užívání jsou zaměstnáni, 
když by užívateli kotle nebo jeho zřízenci ožnámili, že 
nastává nebezpečenství a nestalo by se neprodleně, 
čílil by se nebezpečenství odvarovalo.« 

.J menované osoby odpovídají dle zákonů za kaž
dou škodu. která by vzešla tím, že opomenuly takové 
oznámení učiniti.« 

§ 12. "Vybuchl-li by parní kotel, povinen jest ten, 
kdo ho užívá, oznámiti to neprodleně nejbližš ímu úřadu 
bezpečnosti, kterýž nehledě k tornu, jestli kotel pod 
dohledem státním nebo soukromým, neprodleně ko
misaři zkoušecímu pro ten okres od vlády zřízenému 
(úřednímu) o tom dá věděti, aby to společně vyšetřili. 
Bylo-Ii by neštěstí větší, nebo vzešlo-Ii by podezření, 
že toho příčinou byl nějaký čin trestuhodný , má ko
Illisař učiniti, aby v to zakročil příslušný úřad poli
tický nebo soudní, prozatím pak má vše opatřiti, čeho 
potřebí ku zjednání důkazLI. Pokud nepřijde komis e 
vyšetřovaci a k tomu nepT-ivolí, nemá se ani ve ZPli-
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sob u a poluže ní kutl e, ani ve stav enich a úízeních vy
buchnutím otřesených ničeho změniti , leč že by toh o 
bylo n evyhnuteln ě potřeba pro zachrán ění lidí z ne
bezpeč,ens tv í života nebo zd raví , pro uvarová ní dalšího 
n e š těstí, nebo proto, aby se mohlo jezditi po železni ci 
nebo po veřejné silnici.« ' 

~ § 13. »Přestouvení těchto př edpisll trestá se dl e 
ubecného fr. zákona, po případě dl e odst. 192.« 

PŘISLUHOVÁNÍ PÁRNÍCH KOTLŮ (min. naříz . 
z 15. če rvence 1891 Č . 108 ř. zJ. 

1. »Toliko takové osoby smějí připuštěny bý ti , aby 
pfisluhovaly nebo dohlédaly ku párnímu kotlu a při
sluhovaly (řídily, obstarávaly) parnímu stroii, l okon:o~ 
tivě nebo stroji, parní lodi, které a) prokáží střízlivě 
chování a spolehlivou povahu, dále b) jsou nejmén ě 18 
let staré, c) si přisvojily potřebné vědomosti a schop
nosti, a d) prokáži svou způ~ob ilost vysvědčením o př í
s lušné odborné technické zkoušce s úsp':;chem vyko
na né. (§ 6. Střízlivost a spolehlivost p'rokázány buďte 
s lu žebný mi vysvědčeními, po př ípadě vysvědčením 
obecního starosty, v jehož okresu u chazeč posledn ě 
bydlil. Přisluhovači parních kotili, které mají 80 litr ll 
prostorného obsahu nebo mén ě, nebo parních stroill 
s výkonností za plného tl ak u až do 10 koňskÝch sil, ne
potřebují zkoušky.« 

6. ».1 estlíže kandídát při zkou šce obstál, vydá mu 
zku šební komisař vysvědčení , v němž uvedena bý ti 
nJUsí služba, ku které kandidát dle výsledk u zko ušky 
jest zpúsobilý m rpřisluhovati a dohl édati ku párním 
kotlllm, pl"isluhovati nehybn5rm (stationaerním) a lok o
mobilním párním strojúm, říditi lokomotivy, přisluho
vati strojům párních lodí].« 

22. »Majetn íci ž ivností a jiní podnikatelé, kteří 
příjmou nezkouš ené př i s luh ovače pá rních kotlú, řídiče 
lokomotiv, nebo přisluhovače párníkový ch stroW, buď
tež trestáni dle odst. 192., po případ ě dl e obec. trest. 
záko na.« 
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XII. TRESTNÉ ČINY PROTI BEZPEČNOSTI 
MAJETKU. 

LOUPEŽ (§ 190_-196.)_ »Lo upeže se do- 16íl 
pustí ten, kdo někomu učiní násilí, aby se ~ 
zmocnil jeho nebo nějaké jiné cizí věci movité; 
nechť násilí se stane skutečn5rm ublížením nebo jen 
pohrllžkou_« Trest: těžký žalář od 5 let až dož ivotn ě. 

Účastenství na loupeži. »Kdo věc, o kteréž v í, že 
by la loupežně odiíata, bYť i nepatrn ého obnosu nebo 
hodnoty, ukry je, Odbyt její opatří nebo na sebe pře
vede, v inen jest zločinem ú častenství na loupe ži.« 
Trest: těžký žalář od 1 do 5 let. 

Zákeřníci jsou obyčejně osoby práce se š títící, 
obecně nebezpečné, jež nemají žádnou řádnou živnost 
a ponejvíce také již potrestány byly. K přepadnutí 
svých obětí (pocestné, poštovní a nákladní VOZY) vy
hl edávají odlehlá a osamělá místa, úvozy, rokle, lesy 
atd. Lup uschovávají buď v tajných skrýších nebo 
u pokoutníkú. Ve městech přepadávají oběti své oby
čej n ě za tmy v t emných osamělých ulicích, kde je zra
nivše nebo spoutavše, bezbranný mi u č iní a pak olu
pují. - Zhusta se také stává, že dítky nebo ženštiny 
bý vají pod nhný mi záminkami na odlehlá místa lá
Id ny a že jim tam b5r vají pak uloupeny resp. ode
jmuty prsteny, peníze, skvosty, zavazadla, šátky atd_ 

V takovýchto případech jest třeba pátrati v nej
bli žším sousedství místa , na kterém čin by l spáchán, 
po osobách práce se š títících, podezřelých a vúbec 
takových, které nemají žá dn5rch prllkazních listin, po
n ěvad ž takovéto osoby mají zp rav idla své úkry ty na 
blízku místa tres tn ého činu anebo při nejmenším jsoll 
v těch místech zná my . (Viz také odst. 167. o krádeži 
na s ilnicí ch. 

KRÁDEŽ (§§ 171.- 180.) »Kdo pro SVllj 163 
užitek ciz í movito u věc z drže ll í n ěkoho jiného 
bez jeho při vo lení odejme, dop us tí se krád eže.~ Tato 
stává se zloč in em : 

A. Z vyšší hodnoty věd. Pod le ohn os u stfívá se 
krádež 'zločin em , č iní-Ii obnos nebo hodn ota toho, co 
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bylo ukradeno, více než 50 korun, bez rozdílu, zdali 
tento obnos nebo tato hodnota z jednoho nebo z více 
ze současných nebo z opětovných útokú na majetek 
pochází, zdali jednomu nebo více majitelúm byl odňat, 
zdali krádež na jednom nebo více p'ředmětech spá
chána byla. Hodnota nemá se však počítati dle užitku 
zlo~lěje, nýbrž dle škody okradeného. 

B. Z nebezpečné povahy skutku: 

I. Bez ohl~du na obnos, když byl zloděj opatřen 
zbraní nebo jinými nástroji pro osobní bezpečnost ne
bezpečnými - anebo když, při krádeži byv přistižen, 
užil skutečného násilí nebo nebezpečné pohrúžky proti 
nějaké osobě, aby se v drženi věci kradené zachoval. 

II. Ciní-li krádež více než 10 korun a když zá
roveň a) spáchána v čas požáru, povodně anebo v jiné 
tísni obecné nebo takové, která stihla zvláště okrade
ného; b) ve společnosti jednoho nebo více spoluzlo
děiíI; c) na místě k bohoslužbě zasvěceném; d) na 
věcech uzavřených; e) na dříví, buď v lesích oh raže
ný ch nebo se znamenitou škodou na lesích; f) na ry
bách v rybnících; g) na zv ěři buď v lesích oh raženi/ch 
nebo se zvláštní srn ě lo stí anebo od takového pachatele, 
který v tom takřka řádnou živnost má. 

C. Z vlastnosti věci ukradené: 

I. Nehledíc k obnosu, spáchá-li se a) na věci, k sa
msrm službám božím zasvěcené se zneuctěním, službu 
náboženskou urážejícím nebo b) na v ěcech v odst. 
137. lit. c) jmenovaných a na státním telegrafu (odst. 
191.). 

ll. Ciní-li krádež více než 10 korun a a) spáchá
na-Ii byla na ú rodě ' na poli nebo na ovoci na stro
mech a v těch zemích, kde chování bourclt činí část 
prÍ!myslu a venkovského hospodářství i na listí stro
mú moru šov~'ch, jímž se bourci krmí; b) na dohytku, 
kdy z se pase nebo že ne; cl na polním n(lřadi na poli; 
d) na mineraliich, nás trojích nebo n ářad í lI vniU bání, 
na lomech denních, na haldách nebo v díln rlch upra
vovacích. 
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D. Z vlastnosti pachatelovy : 

I. Nehledíc k obnosu, když pachatel kradení si v e 
zvyk vzal. 

Ciní-li krádež více než 10 korun a a) když pa
chatel již dvakráte pro krádež trestán byl, af byla 
krádež zločinem či přestupkem; b) když krádež spá
chají osoby služebné na svých služebních pánech ne
bo jiný ch lidech domácích ; e) když ji spáchají živnost
níci, u čedníci nebo nádenníci na svém mistru nebo na 
těch , kdož práci zjednali. 

Trest na zločin krádeže : těžký žalář od 6 mě
síCl! až do 10 let. -

Menší krádeže (§ 460.), které nespadají pod od
stavec hořejší, trestají se jako přestupek vězením od 
8 dnÍ! do 6 měsícl!. 

Krádeže mezi manželi, rodiči. dětmi nebo. bratry 
a sestrami (§ 463.), pokud žijí ve společné domácnosti, 
mohou jen tehdy, když za to hlava rodíny požádá, 
trestány býti dle hořejšího odstavce. 

O beztrestnosti krádeže viz odst. 170. 

OPATŘENÍ. VŠEOBECNÉ POKYNY. Vět- 16t1 
ší krádeže bývají zpravidla spáchány po nále- 'f: 
žité přípravě; případy, že zloděj použije dobré příle
žitosti, jsou řidšími. Cím lepší by la příprava, tím ji
stěj š í jest zdar a tím nesnadnější jest vypátrání pa
chatele. 

Tak předchází krádeži v první řadě VYZVíDÁNí, 
jehož účelem jest vyšetřiti, kdy a jak by krádež mohla 
býti nejlépe a nejsnáze spáchána. Vyzvědači hledí 
obyčejn ě vypátrati, kdy lidé nejsou doma, kdy jdou 
spat : zdali vše zústane otevřeno nebo se zavře : jak 
jest dúm položen, zdali v domě je hlídač nebo pes, 
v jakém stavu jsou dvéře a okna; je-li možno, odcizí 
pachatel dříve klíče nebo opatří si jejich otisky . K vy
zvídání slouží osoby obojího pohlaví, při čemž ty to 
používají nejrozmanitějších záminek a přestrojení, lla 
př. jako osohy místo hledající. jako žebráci, cestu,iíci. 
agenti, poslov-t>, lis tonoš i, p řá t e l é nebo milov níci osob 
51u žebných atd. atd. By la-li ted)' n ěkd e krádež spá
chána. budiž důkladně vyšetřen o, zdali osoby domácí 



176 (164, Vypátrání skrytých věcí.) 

viděly v domě n ěkoho neznámého anebo zdali vllbec 
někdo neučinil se podezřelým jakožto vyzvědač. 

POMOCNÍCI. K větším krádežím užívají zlodějove 
zp ravidla různe pomocníky, kteří, mezitím co zlo.děj 
pracuje, pozor dávají jako obyčejní procházeči, nebo 
jako opilci vyvolají se stráží, která se blíží, povyk, 
nebo jsou na stráži jako osoby nemocné nebo zblou
dilé a v případu nebezpečí varují zloděje znamením 
napřed umluveným, na př. písknutím, zpíváním, volá
ním anebo odvlečou ukradené věci , kdežto zloděj do
ce la klidn ě a nepozorovaně další svou cestou jde. 
Y případu krádeže jest dlu žno pátrati i po osobách, 
které se poblíž místa činu trestného potulovaly nebo 
jinak se podezřelými učinil y. O účastenství a pomoci 
v iz odst. 56.- 58. 

VYP ÁTRÁNÍ SKRYTýCH vf:cí. Dle rozmanitosti 
odcizenirch předmětů bude i rozmanitý způsob jejich 
skrytí a proto jest nemožno dáti n ějak~; určitý ná
vod k jejich vypátrání; také vypočítání všech mož
ných úkrytů bylo by bez úspěchu . 

Aby však strážník při hledání po ukradených vě
cech dle iisté methody si počínal a aby věděl , jak má 
hledati, - kde má hledati, závisí ponejvíce jen od ná
hody - chceme dáti p'řece několik pokynú. 

1. V první řadě má bý ti strážníkovi jasno, kde 
odcizené předměty vzhledem k jeiich velikosti mohou 
birti skryty, tedy kde není třeba je hledati. 

2. Prohledání osoby a domu múže b ~' ti předse
vzato jen ve smyslu odstavcú 31. a 32. 

3. Heba jest vyšetřiti, kde byla osoba, která je 
činem podezřelá, po tomto zpozorována, nebo kde se 
dle všeho zd ržovala, a zdali nebylo to nápadno, že se 
potulovala na místě, které ona jinak málo navštěvuje, 
a že se na něm snad i dokonce v noci zdržovala. 

4. Mohl-li zloděj předvídati, že naň ihned pode
zření padne, by lo zajisté jeho snahou, ukradené před
měty na vzdálenějším, pokud možno nepodezřelém 
místě skri' ti. .J inak skryje odcizené věci, zv lá š tě pe
níze, papíry, cenné věci v svém nejbli žším okolí , 
každop:l cln ě však na mís tě, které hl avn ě jemu nená
pa dn č přístupným jest a s ice ukryje je tak. ahy neby ly 
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snad náhodoll nalezen y těmi, kdož na tom místě mají 
často co dě l ati. 

5 . .Jde- Ii o peníze, skvosty nebo jiné cenné věc i , 
budiž jejich popis sdělen ihned dotyčným obchodníkům , 
zastavárníkům; u známých pokolltníkú a spol ečníkú 
zlodějú budiž pak pát ráno po nich. (Viz odst. 56. 
až SS.) Ve Vídni by ly za tím ú če l em zavedeny tak zv. 
úi'ed ní zp ravy, do nichž všecky cen n ější věci af odci
zené, ať ztracené se Dojímají a které se denně dotýčným 
obchodníkúm a živnostníkílm pošto u bezplatně zas íl ají 
(vi' n. polic.říd. z 21. led na 1904 Č. 12640 S. B.l . 

6. Byly -Ii ukradené věc i zazděllY, - tak dčje se 
obzvláště na místech ob razy, skří n ěmi, z rcad ly za
krytých nebo zastave [J~ch, - lze mís to úkrytu po
znati podle če rstvého nebo v lhkého nátěru, po případě 
lTIlIŽe dutý prostor. vy pátrán bý ti kl epáním na zeď. 
Byly-li věc i ve sk lepě zah rabány, bude pllda na místě 
úk ry tu měkčí a vsaje do sebe snadno vodu. Tajné 
přihrádky ve skř íních nebo ve stolech moho u býti od
haleny vyměřením jednotlivých stěn, popřípadě kle-
páním. . 

V podobných případech mohou př i hledání a pá
trání po odcizeném majetku obratní zedníci , truhláři 
velmi dobré služby prokázati. 

7. Je-li zlo d ěj teprve v oboru svém nováčkem, a 
nedovede-li se opanovati, povede mn ohd y prohlídka 
v jeho přítomnosti předsevzatá k žádOUCÍmu výsledku; 
on se totiž bezděky nepokojem nebu úzkostlivou po
zorností sám prozradí, když bude se přiblíženo k místu 
úkrytu předmětu ukradeného. 

Zvolil-li zlod ěj úkry t někde pod širým nebem, pak 
záleží objevení jeho jen od bystrosti · zř ízence bez
pečnosti anebo toliko od pouhé náhody. - Př i hledá ní 
odcizeného předmětu třeba také na zřeteli míti , které
mll stavu nebo zaměstn ání pachatel náleží a s kte
rými předměty on zachází, tak osoby, které s kniha- o 
mi nebo listin ami mají co dělati, ukry jí věci v knihách 
nebo v papírech atd . . Pravidlem bud iž při hledání : 
hledati dle jistého plánll pozorně a klidně. 

Byl-li Dři n ějaké jiné příležitosti nějaký úkryt od
halen a byly-li v n ěm věc i nalezeny, budiž to tak jako. 
při nálezu, viz odst. 180, oz námen o, aby úřad 1110hl Vy-

12 
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šetřiti, zdali tu nejde o věci, které z nějaké jiné krá
deže, která až dosud nebyla odhalena pocházejí. -
165 KRÁDEŽ VLOUPÁNÍM může se přihoditI 

vypáčením dveří, oken, vloupáním střechou atd. 
Především budiž vyšetřeno, kterou cestu zloděj zvolil 
a jak překážky odstranil. Při tom jest dlužno dbáti 
stop, a zkoumati, jak~Tm způsobem byly zámky vy
páčeny, dvéře a okna vymáčknuty a zavřené schránky 
- skřín ě, kufry atd. otevřeny. Znalci dá se zjistiti. 
zdali by ly začátečníkem nebo způsobem řemeslným 
(dovedným) vypáčeny a kterých nástrojů by lo při 
tom použito. Dále bude třeba vy šetřiti, zdali zloděj 
s sebou nástroje přinesl nebo těch nástrojů použil, 
jež na místě činu trestného nebo v jeho blízkosti na
lezl, zdali ty to nástroje zase s sebou vzal nebo na 
místě činu tre~tného zanechal nebo někde zahodil. 

VLOUDĚNI. Po náležitém vyšetření všech míst
ních poměrll vplížíva se zloděj často ji ž za dne do 
bytu, hotelu, do kostela, na půdu, do záchodu, do 
sklepa atd. a vyčká v úkry tu svém vhodné příleži 
tosti. Opatřen jsa na mnoze clonící svítilnou s červe
ným sklem, prohledá v noci prostory, předá ukradené 
v ěci svým pomocníkům a nemůže-Ii uniknouti, zústane 
v domě tak dlouho ukryt, až může se zcela nenápadně 
vzdáliti. Krádež vlouděním dá se jen stěží zjistiti, proto 
se stává, že bývajÍ zhusta podezříváni příslušníci do
máCÍ, na př.: služebníci, dělníci, ošetřovatelky atd.; 
v příp. takovéhoto oznámení má býti proto vždy pá
tráno po tom, zdali nebyla spáchána krádež nějakým 
obratným z l odějem, jenž se do domu, bytu atd. vplížil. 

KRÁDEŽ DOMÁCÍ ve svých rúzný ch zpúsobách 
zpúsobuje při vyšetřování orgánům bezpečnosti roz
ličné potíže, jejichž rozluštění vyžaduje vedle obrat
nosti také potřebný takt. Menší krádeže osob služeb
ný ch, pokud se obmezují toliko na příležitostné od
cizení potravních prostředkú (cukr, káva, mouka atcl.) 
nebý vají z pravidla oznámeny , pon ěvadž je lze jen 
stěží dokázati. Bylo-li však o nich přes to oznámení 
učiněno. bude třeba dokázati, v čí prospěch byly od
cizeny; zloděj je totiž zřídka pro sebe spotřebuje; 
zpravidla je dá svým r odičllm nebo své lásce, tll a 
tam .ie také zpen ěž í. 
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V případu odcizení peněz nebo cenných v ěcí dají 
s~ sn~d :: )?říč~ně osoby P5l,dez~el~ nebo její lásky do
ka~atl ,vetsl vylohy, neporadny zivot, nebo její větší 
obJednavky atd., které nejsou v žádném poměru k je
jímu výdělku. 

, ~asťěji,. než jak bylo by lze za to míti, pl"ihází se. 
ze ,vube,c I1IC neb~lo odcizeno, ný brž že byly věci po
st~a?a~e tolIko nekde založeny anebo příslušníky do
~a,clml dokonce ze zlosti, záští, žárlivosti do kufru nebo 
]ll1eho zaya.zadla osoby n evinně podezřívané dány. jen 
aby na 111 Jako na zloděje podezření padlo, a tak do
cíleno bylo potrestání ji zneuctÍvající nebo při nej
menším její zahanb ující odstranění z domu. 

__ Ozn.ámenl o krádežích domácích jest tudíž přede
VS llll s Jistou opatrností pojímati a třeba míti na zře
te li možnost, že v daném případě vůbec nejde o žád 
nou krádež, a že od bystrozrakosti a svědomitosti 
vyš etřovacího orgánu bezpečnosti čest a' svoboda oso
by podezřívané závisí. 

KRÁDEŽ V KRÁMĚ přihází se za našich dnů buď 
jen v malých krámech, které toliko jedna osoba vede, 
nebo v obchodech klenotnikú a zlatníků nebo ve ve
li kých obchodech (skladištích) střižným a galanterním 
~?oŽíl11. Nádherně ošacení muži nebo ženské dají si za 
ucelem výběru předložiti nejrllznější předměty. Po 
nich objeví se v obchodě pomocník po případě dva 
nebo tři pomocníci jakožto odběratelé a odvrátí po
zornost obchodtlíka nebo jeho pomocníka dotazy ne
bo z,namením netrpělivosti od prvního koupěchtivého, 
tak ze tento nebo jeho pomocníci nepozorovaně krásti 
mohou. Pachatel vyhledá si pak něco, zap'latí to nebo 
nechá si to do bytu poslati a vzdálí se, kdežto jeho 
POmocník zaneprazdňuje ještě nějakou dobu obchod
vedo ucíh o, aby hned záhy nezPozoroval ztrátu a 
zl?děj nabyl času v bezpečnost se dostati. V tako
vy ch případech má býti zevrubně vyšetřen popis všech 
podezřelých osob v krámě se objevivších a případ 
krok za krokem vylíčen. .Tin~T , zřídka ji ž přichá
zející, zpúsob této kráde že jest ten, že zloděj vv 
č k:í příležitost, až nikdo není v obchodu, anebo Že 
v·y žacluje zboží, které se nálézá ve skladišti a že 
oloupí pokladnu anebo něco jiného vezme a se vzdálí. 

12* 
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mezi tím co maj itel závodu nebo jeho pomocník se 
vzdálil, aby žádaný předmět ze sk l adiště př in es l. 

166 KRÁDEŽE KAPESNÍ objevují 'se v l1ejt-oz-
manitějších způsobách; spo lečným jejich zna

kem jest, že kapsáři tam, kde zamý šlí krásti, př izpi'l
sob ují se oděvem, vzezřením a Vystoupením svému 
okolí, místu a příležitosti, aby jen se nestal i nápad
nými, dále že skoro v~/ lu čn ě pracují při veřej ných 
radovánkách a na místě, kde ve likSr nátlak panuje 
anebo že dají svými pomocník y takovýto nátlak vy
volati. Na to odvrátí nějakým způsobem p'ozornost 
svých obětí, takže mezi tím mohou zcela nepozo ro
vaně odciziti hodinky, cen né věci, t obo lky nebo peně
ženky; při t om dají ruce své formu nÓžek tím způ
sobem, že se věci druhým a třetím prstem zmocní a 
zb~/ vající prsty k dlani přitisknou. Často mívají v prste
nu nebo jinde ostré nožíky, kter~; mi kapsu roztříhnou. 
V nátlaku, nebo pod nějakou záminkou (na př. že žádají 
za oh eň , nebo že tážou se po čase nebo po n ěčem ji 
ném), blíží se n epozorova n ě k své oběti, odejmou jí 
věc a vst rčí ji pomocníku, Ider~' s ni ihned zmizí, takže 
v případu podezření proti pachateli u tohoto nic nebude 
nalezeno. Byla-Ii tedy krádež ihn ed spozorována, jest 
třeba věnovati pozornost i těm osobám, které v po
zdálí ' stály a nevinn~r mi se zdají, kdežto ve skuteč 
nosti jakožto pomocníci či nn ~! mi by ly . Kapsáři uží
vají také toho úskoku, že pomocníku svému věc ne
předají, tentb však na dané znamení nápadným Zp ľl
sobem se dá na útěk prot o, aby byl pronásledován. 
kdežto zlod ěj tímto zPi'isobem pronásledováni ujde, 
klidně zůstane státi a pozděj i docela pohodlně se 
vzdálí: ~ Prvé než byl pomocník dopaden, by l pachatel 
ji ž dávno s kořistí svou v b ezpečí. - Kapsáři musí míti 
ve lmi velikou zručnost v prstech, oni vyznačují se tím, 
7.e mají jemnou, ohebnou a velmi pečlivě chovanou ruku. 

KRÁDEŽE NA DRAHÁCH ŽELEZNIČNÍCH zvlá
ště v poslední době se množící, bývají spáchány často 
za pomoci ženštin, jež oběti baví a pozornost jich ou. 
vracejí, kdežto pachatel ved le sedící mezitím je po 
zPClsob u kapsářů olupuje. - K tomu užívá často pa
chatel t. zv . fa lešných rukou (vy cpané rukavice). 
.iež klidn ě ,vklí'n složí, kdežto v lastníma rukama poli 
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pl áš tčm skryt,\/ma pracuje. V llejb li žš í stanici opustí 
pachatel v lak anebo podstrčí ukradene' j) 'I'edlTI't . ' I ~ e y sve-
mu pomocnl (u. Casto bS/vaH také cestlIJ"IC'1 I OV t ' 
I • " - ., .' zv as e 
,( ,omu prl]~l aveny nll doutlllky nebo nápoji ol11úl11en i. 
.lebo ve, spanek uvedelll a pak okradeni. 

KR:'-DElE NA. T,RZíCH bý vají pachatel y 161-
podobne, Jako, kr31deze ':' !uámích spáchány , 
p~d lyusl~ou Pl os!y'ch sed laku nebo obyčejný ch měš ťá 
ku !ll~ , ze zlodeJ! zcela nepozorovan ě odciz' b ;o' 
z trzlllc.h bud nebo ,~ IVámi'i a je na těle sk ryjí ~e~)~~ 
po:n~clllkoV l podstrcl. Casto odvracují dorostlé osoby 
Jakozto ))om~clllc! p,ozo rnost prodavače, kdežto d ět i 
nepodezn,:,ane k!'adez provedou; k tomu obzvláště ho
?I se c!~a11l: , P n pro.hledávání osoby třeba dáti po
Z?I n ~ sll oke a skryte kapsy osob,)' proh ledávané zlo-
cteJske udice atd. . ' 

v . KHÁ!?EŽ. NA ~IL~ICI přihází se ještě na venko
:;e, zlod eJOve. o l([~ada]J .. venkovany, kteří jdou nebo 
Jedou n3l t~'h tl~l, ze odfl znou kufry a bedny na zadku 
vozu PflVaZal1~, nebo' odcizují věci z VOZLI před ho
st lll cem beze vseho dozoru stojících anebo tím. že i do 
k~nce povozy odv·edou. Často se také přiházívá, že voz
ku.m, n,a voze spícím nebo opilým, nebo kteří se dali 
OPiti, n akl ~d se odcizí anebo dokonce vozy ua jiné místo 
~ t; dopravl,l~de potom mohou bezpečně vyp rázdně n y 
Dy tl (vq: ta~e odst: 162. o l oupeži). 

KR:'-DEZ ~ONI bývá spáchána nejvíce na 16U 
venkove,; ~ l odeJ odvede buď zj ev n ě ve dne koně O 
z P~StV 1 St~, anebo v noci ze stáje;' v poslednějším pří
pad,e obvaze l~opyta slamou, hadry atd. a odebere se 
s l~lm , na v~dale~ý trh koňskS' anebo k pokoutníkovi. 
Je llkoz ~~ISI dba!l, aby nezanechal stop; vede koně 
PQ v edl eJS lch ce~tach nebo na t v rdé Plldě, nebo potoky 
atd., .anebo obrati k011l podkovy. Krádeží těchto do
POUS.t l se Jen osoby: které umějí s koľími zacházeti, PO 
n ej\~ ~c e JSOU to cl~anL Je-l l hon podezřelý, budiž do
bytc! p~s z~vrubn e zkoumán. Prohna'ní z l odějové daií 
SI liZ yred ?~n~m vystavěti pasy s popisem koně, jej ž 
teprve ~amys lt ukradnouti. 

. K,\APEŽE . ZVĚŘE. dopouští se bud' náruživí ne
opra,Vl!elll mYSh;'':1 (WI]?schli!ze) pro sebe samy, nebo 
py tlacl z povolanl, kten zastrelenoll nebo pomocí ok, 
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pastí, želez, nebo v jamúch chycellou zvěř pokoutní
kCtm (nejvíce obclwdníkllm zvěří nebo hostinským) 
prodávají. Nalezne-li se tedy podezřelá zvěř u tako
výchto osob, budiž vyšetřeno, kdo ji zastřelil nebo pro
dal a je-li prodavač k honbě oprávněn. (Viz odst. 237. 
o honbě.) 

KRÁDEl DOBYTKA přiházívá se stejným zpCtso
bem jako krádež koní na venkově; menší dobytčata, 
jako prasata, ovce bývají často na vozech odvezen~. 
I v těchto případech bude třeba dáti pozor na pade
lané nebo dříve opatřené pasy. 

KRÁDEl DŘÍVÍ viz odst. 236. o lesnictví. 
KRÁDEl RYB viz odst. 238. o rybářství. 

169 ZPRONEVĚŘENÍ (§§ 181.-186.) stává se 
zlocinem; a) »z povahy skutku. když někdo věC' 

nějakou, která mu z při ciny jeho veřejného státního 
m:bo obecního úi'adu nebo zvláštního příkazu vrchno
stenského nebo obecního byla svěl'ena a která činí vícc 
než 10 korun, za sebou zadrží nebo sobě přivlastní«. 
(Trest: těžký žalář od 1-20 let.) b) »Z vyššího obnosu. 
když někdo mimo hořejší případ věc nějakou jemu 
svěřenou, která činí více než 100 korun, za sebou 
zadrží nebo sobě přivlastní« (trest: žalář od 6měsíclt . 
až do 10 let). 

»Účastenství na krádeži nebo na zpronevěření clo
pustí se ten, kdo věc ukradenou nebo zponevěřenou 
ukryje, na se převede nebo její odbyt opatří.« (Trest: 
žalář od 6 měsíclt až do 5 let. ' Viz také pokoutl1lctví 
odst. 58.) . ' .. .. . 

Menší zpronevěření (§ 4ól.) trestalI se, nespada]l-h 
pod hořejší kategorii, jako přestupky vězením od 8 
dnÍ! až do 6 měsíclt. . 

Zpronevěřeni mezi manžely, rodiči, dětmi, sestra
mi a bratry (§ 463.), pokud žijí ve společné ,domác: 
nosti, trestati se mohou clle odst. 163. len tehcla. kdyz 
za to požádá hlava rodiny. 

170 BEZTRESTNOST KRÁDE1E A ,ZPRONE
VĚŘENÍ (§§ 187. 188.) »nastupuj e tehdá, když 

pachatel z účinné lítostí. třeba k n~léhání poškoze
ného sám nikoliv ale jiný za něj, vsechnu skocl u ze 
skutl~u jeho vzešlou napraví prvé, nežli soud nebo 
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jiná vr~hn0s.t o Droviněni jeho zvi.,To plati také o úča
stepstyl, avsak k osvobození postačuje, když účastník 
l<r~deze neJ;lo ~pronevěření prvé, nežli vrchnost o tom 
ZV I, napraVl vsechnu škodu z jeho účastenství vzešlou 
pokud se část ta vyšetřiti dá. ' 

Jestliže tedy p~škozený vrchnosti .oznámil, že byl 
okraden, nem?ha. vsak al1l vzdálenými půtahy na pa
c1~~tele poUk~Z~tl, pa~hatel by však prvé, nežli se 
v[ch~ost dOVl, ze on lest pachatelem, škodu napravil, 
Dak )es~ pachatel ovšem prost trestu; naproti tornu 
l1em~. mlsta ustanovení předešlého paragrafu: a) kdvž 
zlodel, byv, prvé, nežli věc, ukradenou v bezDečnost 
l!~e~e: ~.a uteky. od okradeneho dostižen, na jeho po
Za dé~11l JI navratl anebo stíhán jsa, ji odhodí nebo b) 
~dyz s,e l~achatel zaváže, že poškozenému ~ určitém 
case da nahradu, ale narovnání nedostojí a poškozeny 
ho potom udá, nebo c) když v okolnostech těchto pi-i 
narovnání je~lom část věcí odcizených by la navrácena, 
nebo d) kdyz pachatel část odcizených věcí prvé, nežli 
vrchnost o tom zví, navrátí, a stran ostatku k narov
nání se nabídne, poškozený však na narovnání nevejde 
a pachatele zatknouti dá.« . 

_ P.ODEZŘELÁ KOUPĚ. §§ 476.-477. tl'. z. 171 
Kazdy, kdo věci, které mu nabízeny ku koupi 
n~b~: ~by na ně pújčil, které podle povahy své proti na
bl~eJISlmU v~buzují podezření, že jsou odcizeny, anebo 
JellCh z koul? e. zvláštn ími nařízeními jest zakázána, koupí 
a~ebo ~la l1l l~ko ~a zástav~l , něco pújčí anebo nabízejí
clh_o ,dle moznostI nezadrzl, aby, nevykáže-li řádné 
dr zenl, byl postaven před úřad, dopustí se p'řestupku . 
Trest:- pokuta ocl 50-1000 korun. 

Zá~~čníci_ a i,iní pracovníci ohněm (§ 469.), kteří 
Zf}OtOVUl1 padelane nebo hlavní klíče . neznámým oso
bam nebo klíče podle podezřelých forem nebo dle 
pouhých otiskú anebo, kteří neopatrně a nevyptavše 

. se náležitě, osobám neznámým klíče podle jiných dě
lají nebo jím zámky otvírají; mistři zámečničtí kteří 
tak řečených odmykadel (falešných klíčů) náležitě ne
sC90y~jí ne_~o j,~ svěří osobám nedosti bezDečným, ve
tesn lcl, kten klIce, paklíče, háky odmykaci kupují nebo 
prodávají, trestají se pro tento přestupek 50- 100 koru-
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nami dupustí-li se tuhu přestupku opět, má trest býti 
zdvojnásoben, a stane-li se tak po třetí, budi ž to po
trestáno ztrátou živ nosti. 

Služebníci živnostničti (§ 470.), tovaryši řemese l, 
nebo s lu žebné osoby budou potrestáni tuhý m vězením 
až do 8 dní, d@pustí-li se některého výše jmenova
ného přestupku bez vědomí svého pána nebo mistra. 

Vetešníci a podomní obchodníci (§ 471.) anebo kdo
koliv má živnost a obchod věcmi již opotřebovaI2Ý,mi, 
odloženými nebo starými, když od dětí n ed~spelyd~ 
n ěco koupí nebo za jiné smění, potrestál11 bY0 m~]1 
za tento přestupek 10-100 korunami nebo veze111m 
až do 10 dnÍ. (Viz také )}vetešníci« odst 265. a )}po
domní obchodníci « odst 275.) 

Obchodníci klenoty a t zv. zbožím galanterním, 
jakož i z latníci a stříbrníci, jimž někdo ke., koupI p~
dává klenoty nebo věci ze zlata nebo ze strIb~a, kdoz: 
soudíc dle okolností, neni ani vlastníkem věci tech, an~z 
od v lastníka poslán, povinni jsou, v~c.lu I I:rodavac~ 
zad ržeti, a nemůže-li se tento dostatecne vykazatl, ma]1 
se o to přičiniti, aby by l před úřad postaven. ('"[rest: 
50-200 korun.) Pakliže takové podezřelé zbozl na 
sebe převedou, bude kupec trestán 100-1000 korunamI. 

Zlatníci a stříbrníci (§ 475.), jimž ku koupi podá
vá no slité z lato a stříb ro, kte ré není poznamen~no jmé
nem jiného op rávněného zlatnika a stříbrníka, ]SOU po-
v inni, prodavače zadržeti a před úřad postavitI. , 

Opomenou-li toho nebo převedou-li na se takovet.o 
z lato a stříbru, budou trest áni pokutou od 100-1000 K. 

Poznámka: Voienské předměty monturní jsoll 
z právního obchodu vyloučeny; každá mezi so~krom
níky ohl ed n ě nich uzavřen á smlouva jest neplatna. P r?
dej a koupě monturních předmětlt a předl:}ětů v~
zbroje jsou zakázány a by ly- li na lezeny, predpokla
dajíc, že nebyly rozkouskovány, rozbity ne):lo rO,ze~ 
brány, t edy k púvod nímu svému ú če lu n~sPus,obllyml 
učin ěny, ný brž že byly je š!ě jako ~ uP,otrebelll v~?d
né aerarní předměty sh ledany, ma]~ byt: b.~z. dalslho 
zabaveny a má o tom b~: ti úřadu ozn~~elll uCll1e}l~. Ne
mohou-li se prodavači takovýchto veCI dostatecne Vy
kázati, budtež zatkn uti a před úřad předvede111 ( rozh. 
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Nejv. dvura z 23. listupadu 1786, a vy hl. čes ko gub. 
z 19. února 1789 sb. Z. polit. sv. 17). 

MAJETEK LITERÁRNí A UMĚLECKÝ, 1"',0 
JEHO OCHRANA (§ 467.). Yšel ik ~' nedovoleni' "
patisk a všeliké patisku v záko nech na roveú posta
vené mnohonásobení nebo nápodobování dě l lite rá r
ních nebo uměleckých potrestáno bi/ti má za přečj n 
k žádosti toho, kdo tím škodu béře; budiž pak potre
stán ten, kdo to zPl1sob il nebo ku provedení toho vě
domě přičinil, nebo kdo díl y takovými vědomě obcho
duje, kromě toho, že se pod le so ukromého práva ur
čit i ma náhrada zákonem ustanovená, pokutou pen ě 
žitou od 50-200 korun anebo vězením od 5 'dn LI až do 
6 měsícú , mimo to propadilOu exemp l áře, otisky, od lit
ky atd., jež budou nalezeny, sazba bude rozmetána, a 
jedná-li se o díla umělecká, zr uš í se i plotny, ka
meny, fo rmy a jiné věc i , jich ž výhradn ě k tomuto 
rnnohonásobení užito by lo, ač neujednal-Ii se na]'Jodo
bovatel s poškozeným na n ěčem jiném. Zabavené exem· 
plále budtež zn i če n y, nebylo-Ii narov náním n ěco ji
ného umluveno. Taktéž se má veřej n é provozování ně
jakého díla dramatického nebo hudebního, jež se stalo 
p roti výhradném u práv u púvodce nebo jeho práv
ní ch nástupcú, ať by lo dílo provozováno v celosti ne~ 
bo zk rácené a n epodstatn ě změněné, potrestati jako 
přečin pokutou od 20-400 korun a kromě toho mají 
zkonfiskovány bý ti rukopisy (knihy t extov ní , partitury, 
role), jichž bylo bezprávně použito. 

Dle zákona o p rávu původském k dílúm literár
ním, uměleckým a fotografickým ze dne 26. prosince 
1895 č. 197 ř. Z. chráněna jsou díla lite rá rní, umě
lecká a fotografická, která v tuzemsku vyšla, dále ta
ková díla, jichž púvodcové jsou rakouski'mi občany 
státními, nech ť dílo vyšlo v túzemsku nebo v cizozem
sku · anebo nechť vúbec nebylo vyš lo. K dílům cizozem
ců, jestliže vyšla v říš i Německé a k nevyšLým dí
lúm německých přísluš níkú státních zákon tento, po
kud vzájemnost zaru čena jest, vztahu je se s tou ob
měnou, že ochran a net rvá déle, nežli v Německé říš i 
samé. Pro jiná díla och ran a má platn ost dle obsahu 
státn ích smluv. 
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Za díla JiterúrnÍ nebo umělecká ve smys lu tohoto 
zákona buďte pokládány: 

1. Knihy. brožurky. časopisy. sbírky listů a všech
na jinaká slovesná díla z oboru literatury; 2. dramati
cká. dramaticko-hudební a choreografická díla (diva
delní díla); 3. literárním účelúm sloužící kresby. vy
obrazení. plány, mapy. plastická zobrazení a skizy to
hoto druhu. když dle jejich účelu nesluší iich pokládati 
za díla umělecká; 4. přednášky pro povzbuzení. po
u čení nebo zábavu; 5. díla hudebního umění s tex
tem nebo bez textu; 6. díla výtvarných umění jako: 
malby. kresby. plány a návrhy pro architektonické 
práce. pak rytiny. dřevoryty a všechny ostatní vý
robky grafického uměn í . díla sochařská. díla umění 
ryteckého a medaillérského a jiná plastická díla umě
lecká. Díla umění stavitelského však jsou vyjmuta. 

Za fotografická díla ve smyslu tohoto zákona po
kládati jest všechny výrobky. při jejichž vyrobení 
bylo užito fotografického pochodu jakožto potřebného 
prostředku pomocného. 

Zákony. nařízení a veřejné spisy. dále řeči a 
přednášky. které byly předneseny při jednáních nebo 
shromážděních v záležitostech veřejných. dále obchod
ní oznámení. vysvětlení a návody užívací. které přiklá
dají se k průmyslovým vSr robkům na poučenou odběra
telLt. a výrobky tiskové. které určeny jsou sloužiti 
toliko potřebám domácího života. jsou vyloučeny z o
ch rany tohoto zákona. 

Za původce díla. dokud není dokázán opak. poklá
dá se ten. jehož pravé jméno při vyjítí bylo udáno ja
kožto jméno původcovo. -

Vyšlo-li dílo rozšiřováním rozmnoženin nebo na
podobenin. budiž udáno jméno na titulním listě. U děl 
hm ční výtv. a u fotogr. děl dostačí udání jména na díle 
samém nebo na kartonu. na němž dílo jest připevněno. 

Díla, která vyšla nikoliv s udáním pravého jména 
pÍ!vodcova. pokládaií se za anonymní nebo pseudo· 
nymnÍ. U těchto jest vydavatel po případě nakladatel 
oprávněn chrániti práva původcova. U fotografií po 
živnostensku zhotovených práva PLtvodcova příslušejí 
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lIIajiteli živnosti; II podouizen za (IPlatu objedml ll ých. 
zúkazllíku. PLtvodské právo přecházÍ na dědice. 

§ 2i. Kdo neoprávněně. t. j. bez při volení PLtvod
cova. jeho právního nástupce neb osoby k -hájení práv 
pllyodcových oprávněné učini disposici o díle. tímto 
zákonem PLtvodci výlučně vyhrazenou. spáchá vsáhnutí 
a bude odpověden dle platných všeobecných ustano
vení a dle zvláštních ustanovení v tomto zákoně obsa
žených. 

O obsahu práva pllvodského viz §§ 23.-42. tohoto 
zákona. 

PCtvodské právo k liter. a uměleck~rm dílLtm z:l nik· 
ne zpravidla 30 let po smrti původcově. U pozLtstalých 
děl. která vyšla v posledních 5 letech ochranné IhiHy. 
právo PLtvodské zan ikne pět let po Vyjítí. - PLtvodské 
právo k dílftm literár. a uměleckým anonymně nebo 
pseudonymně vyšlým zanikne 30 let po vyjí tí díla. 
U děl. úřady. korporacemi. vyučovacími ústavy a ve
řej. ústavy. spolky a sp_olečnostmi vydaný mi. zan ikne 
právo vydavatelovo 30 let po Vyjití. - . Výlučné právo 
vydati překlady zanikne 5 let po řádném vydání pf"e
kladu resp. originálu; pLtvodské právo k fotografick~'m 
dílům zan ikne 10 let po vzniku matice bezprostředně 
dle originálu zhotovené. 

§ 51. Kdo vědomě spáchá vsáhnutí (§ 2l.) do prá
va púvodcova nebo vědomě rozšiřuje úplatně výrobky 
takovéhoto vsáhnutí. stane se vinen přečinem a bude 
potrestán peněžitou pokutou od 200-4000 korun nebo 
vězením od 1-6 měsÍcLt. 

~ 52. Přestupkem stane se vinen: 1. kdo proti zá
vazk'u - tímto zákonem uloženému toho op'Omine. udati 
Pllvodce nebo pramen práce přejaté; 2. kdo jednotli· 
vou kopii díla umění výtvarného označí jménem nebo 
signaturou púvodce originalu; 3. kdo s fotografickou 
p'odobiznou bez přivolení zobrazené osoby neb její dě
dicíi učiní disposici pod pLtvodcovo právo příslušejicÍ; 
4. kdo po vydané soudní zápovědi dále užívá ozna
čení titulu nebo vzezření některého díla. Trest: p'okuta 
od 10-200 korun. 

§ 53. Kdo v úmyslu. klam,ati., op.atř} ciZÍ d!lo svý.m 
vlastním jménem nebo vlastlll dJ!o Jmenern ~eko~o JI
ného. abY je do oběhu uvedl. nebo kdo vedome ta-
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kovéto dilo do ob ěhu dá, stan e sc, i kd y ž ncní tu ni
žádného vsáhnutí do práva pflvodcova, v inen přečinem 
pokud nemají místa přísnější ustanovení zákona trest
ního. 

Tímto přečinem stane se také v inen, kdo v t émž 
úmyslu vykoná fal ešné ohlášení k veřejn ému rejstříku 
pflvodskému. Trest: pokuta od 200- 4000 korun nebo 
vězení od 1- 6 měsíci'!. 

, Příslušným jest k trestání soud trestní ; v případec h 
S 52. soud pro tiskov é v ěci přisluš n:í' ; stíhání trestn ý ch 
č in fl § 51. 52. děje se na žádost poškozeného. 

Viz také odst. 260. o živnosti tiska řsk é. 
Pohlednice platí za umělecké v:í;robky. V iz zákon 

zc 16. února 1887 Č. 14. ř. z. o vzájemn é ochraně pfl
vodcli d ě l liter. a uměleckých a zákon ze 26. dubna 1893 
Č. 78 o prodloužení ochranný ch lh llt liter. a uměleckého 
vlastnictví. 

O původském rejstříku pro literární a umělecká 
díla anonymně nebo pseudonymně vydaná viz min. 
nař. ze dne 29. prosince 1895 Č . 198 ř. z. 

Zákon ze dne 6. ledna 1890 Č . 19 ř . z. - o och ra
n ě známek ustanovuje: 

§ 1. Známkami v tomto zákoně roz umějí se zvláštní 
znamení, která k tomu slouží, aby výrobky a zbožl 
k obchodIl určené rozeznávaly se od jiných výrobkfl 
a zboží stejného druhu (symbolické obrazy, chiffry, 
vignetty a pod. - § 2. Kdo zabezpečiti si chce výh rad
né prúvo k užívání některé známky, musí ji dáti za
psati. - § 7. Výhradné právo ke známce nevylučuj e 
toho, aby jiný podnikatel neu žival téže známky k ozna
čeni jiných druh ll zboží. - § 9. Právo ke znamce lpí na 
podniku, pro který známka jest určena, zaniká s ním 
a při změn ě držby přechází na nového držitele; 
v tomto případě musí tento (vyjma změny držitel e 
nastouplé úmrtím) dáti přepsati známku ve 3 měsí
cích po nabyté držbě, jinak právo ke známce zanikn e. 
- § 16. Zápis známek buď obnovován , od 10 k 10 
letlllTl, jinak právo ku známce zanikne. - § 23. Kdo 
zboží, které bezprávně označeno j est známkou, jí ž 
v:ídnadně užívati někdo jiný jest oprávněn, ,'vědomě 
'do obchodu dá nebo na prodej ' chová, dále kdo k to: 
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J11 uto Ú Čt: lu paděl á vědomě n ěkterou známku, v inen 
stane se přečinem. Trest: pokuta od 1000- 4000 ko
run nebo vězení od 3 měsíců až do 1 roku, s čímž 
spojena bý ti mflže peněžitá pokuta až do 4000 korun 
- po případě dle všeobec. zákona trestního., - § 24. 
Ustanovení § 23. vztahuje se také k onomu, kdo zbo
ží, které bezprávně označeno jest jménem, firmou , 
zllélkem neh obchodním pojmeno váním závodu n ěkte
rého vyrabitele nebo kupce, ' vědomě do obchodu dá 
nebo na prodej chová, nebo kdo k tomuto účelu vě
d om ě zhotov í dotčená poznamenánÍ. 

Př ís lu š n ými jsou řádní soudo\r é, avšak' jen k žá
dosti poškozeného. 

Viz jako doplněk k zákonu tom uto zákon z 30. 
če rvence 1895 Č. 108 ř. z. 

Zákon ze dn e ll. ledna 1897 Č . 30 ř. z. o ochraně 
vynálezfl (zákon patentový) ustanov uje: § 95. PO rLl
šení patentu spáchá, kdo bez svolení maj etníka pa
tentového a) PO živnostensku předmět vynálezu chrá
n ěného vy rábí, do obchodu uvádí nebo na prodej cho
vá nebo jeho užívá; - b) chráněného vynálezu, kte
rého ji ž v čase jeho přihlášl\y v tuzemsku bezelstti ě 
počal užívati nebo vzhledem kll kterému učinil pří
pra vy, jichž k takovému užívání jest tř eba, využitkuje 
netoliko pro potřeby svého provozování ve v lastních 
nebo cizích dílnách. 

Š 97. Bylo-li porušení spácháno vědomě, tedy za
kládá přečin. Trest: pokuta od 1000-4000 korun ne
bo vězení od 3 l11ěsíClt až do 1 roku, s čímž může býti 
spojena peněžitá pokuta až do 4000 K - po případ ě 
dle obec. zákona trestního. 

Příslušným jest soud -,- avšak jen k žádosti ško-
dujícího. , 

NEDOVOLENÉ CHOVÁNÍ STROJE TI- 173 
SKACÍHO A RAZíCÍIfo (§ 326.) . »Kdo ně-
jak" takový stroj chová, neobdržev od úřadu k to
mu povo lení buď výslov n ě anebo tím, že mu povo leno 
provozovati n ějakou , živnost nebo iabrikaci, k níž ta
kých strojiL potřebí jest, blldiž za tento přestupek ve
dl e zabavení stroje vězením od 8 dní až do 1 měsíce 
a v případu druhém mimo to také ztrátou žívnosti po
trestán. Stejn ý trest stihne i toho, kdo bez povolt:ní 
takové stroje zhotov uje.« 
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NEDOVOLENÉ CHOVÁNÍ POKOUTNíCH LISŮ 
(§ 327. ). "Kdo bez dovolení úř edního chová nebo zho
tov uj e lis knihtiskařský, nebo lis ru ční s písmem, nebo 
lis měďo-, kameno- nebo dřevotiskařský, anebo jaký 
koliv jiný stroj tiskací, kterýž jest způsobilým k me
chanickému nebo chemickému zmnohonásobování 
tiskopis l! (také hektograf), budiž za tento přestupek 
potrestán vedle konfiskace stroje tiskacího pokutou 
od 200 až do 1000 korun, po případě ještě vězením 
od 1 až do 3 měsídl .« 

174 PODVOD (§§ 197.- 200.) . "Kdo Istiv~rm 
předstíráním nebo jednáním jiného uv ede v o

myl, jímž někdo, budiž to stát, obec nějaká nebo jiná 
osoba, na svém majetku nebo na jiných právech škodu 
trpěti má, anebo kdo v úmy slu tom a způsobem právě 
dotčeným užije omy lu nebo nevědomosti jiného, dopustí 
se podvodu; nechť se k tomu dal svésti zištností, ná
ruživostí, úmyslem, by tím někomu zjednal proti záko
nu výhody nějaké, nebo jaký mkoliv úmyslem vedlej
Ším.« Podvod stává se zločinem : 

(§ 199.) A. Z povahy skutku, a) "když se někdo 
ve své vlastní věci před soudem ku křivé přísaze na
bídne, nebo křivou přísahu skutečně vykoná, anebo 
když se někdo ucházel o křivé svědectví, jež před 
soudem má se 'vydati, nebo když se někdo ku křivé
mu svědectví před soudem nabídnul nebo je vy dal, 
bYť i ve svědectví tom nabízení se ku přísaze nebo 
vykonání přísahy zároveií obsaženo neby lo; b) když 
někdo nepravdivě na se béře charakter veřejn ého ú
ředníka anebo l živ ě předstírá n ějaký příkaz úřední, 
nebo nějaké zvláštní právo, ježto prý od veřejného 
úřadu obdržel; c) když se v nějaké veřejné živnosti 
užívá nepravé míry nebo váhy , nebo míry a váhy 
takové, která v sob ě méně obsahuje, nechť je cimen
tována nebo není; d) když někdo napodobuje nebo 
fal šuje nějakou veřejnou listinu, nějaké veřejným ústa
vem zavedené poznamenání kolkem, pečetí nebo znám
kou; e) když se mezníky , k určení hranic vsazené, 
od$traní nebo přesadí; fl když se někdo marnotrat
ností uvrhne v nemožnost, dluhy platiti, nebo když 
úskoky hl edí prodloužiti í!vě r, anebo postavením sm,'
šlených věřite lll nebo jin ak podvodný m s rozumčním 
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nebo ukrytím části svého jmění pravý stav massy 
překroutí« (viz odst. 175.-181. a 186.). 

(§ 200.) B. Větším obnosem. »Jiné podvody sta
nou se zločinem, když škoda, kteráž byla zPÍlsobena, 
nebo k níž zlý úmysl směřoval, činí vice než 50 korun. « 

HLA VNÍ DRUHY PODVODŮ (§§ 201.- 204.) : 
a) kdo padělané listiny soukromé zhotovuje nebo 

pravé falšuje ; kdo listiny, !cteré mu buď docela 
nenáležeií, neb o mu nenáležeji výhradně, na újmu 
jiný ch zmaří, poruší nebo je potlačí; kdo napo
dobené nebo zfal šované veřejné úvěrní papíry ja
kož i ten, kdo zfalšovanou minci, nemaje s p~dě
lateli nebo účastníky žádného srozumění, vědomě 
dále rozšiřuje (viz odst. 175.); 

b) kdo něčího slabého rozumu zneužívá pověrečným 
nebo jiný m lstivý m zaslepováním jemu nebo jiné
mu na škodu« (viz odst. 180. a 181.) ; 

c) »kdo věci nalezené nebo omy lem ho došlé zú
myslně ukryje a sobě přivlastní, což se však na 
zatajení pokladu nalezeného nevztahuje« (viz odst. 
180.) ; 

d) »kdož si dá falešné jméno. ialešný stav nebo cha
rakter, vydá se za v lastníka cizího jmění nebo 
jinak nepravou tvářností se ukrý vá, aby si nespra
vedlivý zisk přivlastnil, někomu na jmění nebo 
právech škodu způsobil anebo někoho ke škodli
vý m činÍlm svedl, k nimž by se neby l odhodlal, 
kdyby ten podvod na něm neby l bý val proveden« 
(viz odst. 179.); 

e) »kdo ve hře užívá ialešných kostek. ialešných ka
ret. nějakého lstivého dorozumění nebo lstivý ch 
úskokí!« (viz odst. 176.). Trest žaláře od 6 mě
síel! až do 10 let, po případě doživotní t ěžký 
žalář. -

Poznámka: Na falšování nebo padělání v eřejných 
listin bez podvodného úmyslu jest trest vězení od 3 dnl! 
až do 1 měsíce (§ 320. O. 

Nedovolené nosél1f řádÍ! (§ 334.) tu- a cizozem
ský ch aneb jin:írclt čestn :írch dekorací t restú se jako 
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přestupek pokutou od 20 až do 200 korun (viz odst. 
100.). 

1. Tajné nosení odznaků řádúm podobných jest za
kázáno a má se tomuto zlořádu dle výn. min. vnitra 
z 17. února 1908 č. 22.815 z r. 1907 zvláštní pozornost 
obrátiti. Kont ravenienti buďte oznámen i. V Rakousku 
jsou ty to řády: a) rytířské: 1. řád zlatého rouna, 2. Ma
rie Terezie, 3. Svat. Štěpána, 4. Leopoldúv, 5. Železné 
koruny , 6. Františka Josefa, 7. Alžběty Terezie, 8. hvě
zdového kříže (jen pro ženské), 9. Alžbětin; - b) dll
chovní řády rytířské: 1. řád něm. rytířll, 2. J ohanllitú 
nebo Maltánll. 

3. Medalie: 1. záslužný kříž zlatý, stříbrný, s koru
nou a bez koruny, 2. záslužný kříž pro duchovní v poli 
se vyzn::tmenavší, 3. záslužný kříž vojenský, 4. vojen. 
záslužná medalie, 5. medalie za ud atnost, 6. služebný od
znak vojensk"i' , 7. pamětní medalie, 8. vál ečná medalie, 
9. vojenská a 10. civilní pamětní medalie, ll. čestná me
dalie, 12. voi. a civilní pamětní kříž, 13. čestný odznak 
za umění a vědu, 14. Medalie Al žbětina. 

K nosení cizozemských řádů třeba Nejvyššího 
svolení. 

Menší podvody (§ 461.), pokud nespadaií pod ka
tegorie nahoře uvedené, trestají se jako přestupek vě
zením od 8 dnll až do 6 měsídl . 

Osvojení si munice, jež byla při cvičeních dělo
střelectvem vystřelena, a jež byla na polích naleze
na, odúvodňuje podvod. (Plenární rozh. z 1. června 
1878 č. 13.879.) 

SPRÁVA. Přesně vzato nespadají ustanovení o 
správě (záruce) do rámce tohoto díla. Často se však 
přiházivá, že zřízenci bezp. bývaií požádáni o jejich 
náhled ohledně vad správy. Jakkoliv rozhodnutí ohled
ně poslednějších toliko civilním soudÍ!m přináleží, tož 
bude možno zřízenci bezpečnostnímu objasněním pře
dejíti mnohému velkému sporu a zameziti urážky ne
bo dokonce i násilnosti mezi dvěma stranami. Zhusta 
postačí již objasnění, aby se spo rn é strany uchránily 
před zbytečným procesem. V zájmu zřízen ců bezpeč
nosti bude, aby znali zákon né předpisy o vadách ze 
sp rávy. Všeobecn:(' občansk:(· zákon ustanovu.ie v pf-í
čin ě té toto : 
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§ 922. Sp ráva. "Přenechá-li někdo úplalným zpú
sobem někomu nějakou věc, odpovídá za to že tato 
má vlastnosti výslovně umluvené anebo Id~ré oby
čejně při ní bývají předpokládány, a že podle povahy 
obchodu nebo uzavřené smlouvy může býti použita 
a upotřebena.« 

§ 923. Případy správy. »Kdo tedy přikládá ně
jaké věci vlastnosti, jichž ona nemá, a jež výslovně 
nebo ~odle povahy obchodu mlčky umluveny byly, 
kdo její nedostatky nebo břemena, jež obyčejně ne
má, zam l čí; kdo věc, které tu v íce není, anebo cizí 
věc za svou vlastní zcizí; kdo lstivě předstírá, že věc 
k nějaké určité potřebě se hodí anebo že jest prosta 
nedostatků a břemen, které obyčejně má, jest z toho 
práv, ukáže-Ii se opak toho.« (Na př. záruka, že pro
daná kráva užitková aspoň tolik mléka dává, co její 
krmení stoj L) 

§ 924. Onemocní-Ii nebo zahyne-li nějaký kus do
bytka během 24 hodin po odevzdání, má se za to, že 
byl nemocným již před odevzdáníl11.« 

§ 925. "Tatáž domněnka platí: 1. objevily-li se 
během 8 dnlt u prasat uhry a u ovci neštovice nebo 
PI aŠivina, nebo ukázala-li se u ovci během dvou mě
síců motolice; 2. jestliže během 30 dnÍ! po předání 
byla nalezena u· hovězího dobytka choroba žlázní, t. 
zv. býkovnice; 3. jestliže se u koní a tažných zvířat 
během 15 dnú po odevzdání ozhřivka a d:(Tchavičnost, 
anebo během 30 dnlt jankovitost, červ, vzp urnost, 
če rn é bělmo nebo občasná slzivost ukázala.« 

§ 926. "Pi"eÍÍmatel (kupec) takového kusu dobyt
ka mllže tuto právní domněnku jen tenkráte uplatniti, 
pakliže objevenou vadu ihned oznámí předavateli (pro
davači) nebo správci, anebo uč iní v jeho nepřítomnosti 
oz nám ení místnímu so udu nebo znalci a nechá předse
vzít i ohledání.« 

§ 927. »Zanedbá-Ii přeiímatel tuto opat rn ost, musí 
dokúzati, že dobytče mělo vadu ji ž pi"ed uzavi"ením 
s ml o u vy.« 

§ 928. ».J estli že nedostatky n ějaké věci jsou tako
v,é,. že do očí bi.ii, anebo jsoll-li bi"emena na věci spo
čívající z veřejn5'ch · knill patrna, nemú sprClva lI1ísta, 
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vyjma případ výslovné přípovědi, že věc jest všech 
vad a břemen prosta. Dluhy a nedoplatky na věc i 
váznoucí, musí býti vždycky zastupovány.« 

§ 929. "Kdo vědomě na sebe převede cizí věc, má 
fuvněž tak málo nároků na správu jako ten, kdo se 
jí výs lovně vzdal.« 

§ 9:10. "Předávají-li se věci úhrnem, t. j. jak stojí 
a leží, bez počítání, měření a vážení, není předavatel 
práv z vad na nich objeven~'ch, vy jma ten případ, že 
nemaií v lastnost, která jim Íalešně byla přičítána ane
bo přejímatelem byla výslovně umluvena.« 

§ 931. "Chce-li držitel v příčině nároku, který někdo 
třetí na věc činí, použiti správy, musí o tom zpraviti 
svého předchúdce a žádati dle předpisů soudniho řádu 
za zastoupení. Opomene-li této žádosti, neztrácí sice 
práva na náhradu škody, předchůdce jeho však může 
proti němu zvednouti všecky námitky, které proti třetí
mu nebyly k platnosti přivedeny a tak sprostiti se od
škodnění v té míře, v které by lo uznáno, že námitky 
měly by v zápětí jiné rozhodnutí oproti třetímu, kdyby 
jich včas bylo bývalo užito.« 

§ 932. Účinek. "J e-li vada, která správu oduvod
iíuje, taková, že nemůže býti odstraněna a řádné uží
vání věci vylučuje, může poškozený žádati úplné zru
šení smlouvy; jestliže však to, co chybí, na p'ř. na 
míře nebo na váze, dá se doplniti, múže žádati t?liko 
deplněk; v obou přjpadech má však právo žádati ná
hradu další škody a pokud druhá strana jednala ne
poctivě, také ušlý zisk.« 

§ 933. Uplynutí správy. "Kdo chce žádati za sprá
vu, má právo své - pokud jde o věc nemovitou, ve 
3 letech, jde-li ale o věc movitou, v 6 !11ěsících, k plat
nosti přivésti, jinak právo toto zal1lka.« 

OP A TŘENÍ. Rozmanité zllllsoby podvodu jsou tak 
četné a vždy v nové způsobě se vyskytující, že není 
m(oŽno je dopodrobna uvésti. V nej četněj ších případech 
bude zřízenec bezpečnosti v íce nebo méně odkázán 
na znalce pakliže sám si potřebných vědomostí vzhle
dem k da'nému případu neopatřil, - neboť iak ku spá
chání tak j k odkrytí pod vod u ie nam noze zvlá ' tních 
odborných znalostí třeba. 
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Z pře četných způsobů podvodu uvád íme tyto : 

PADĚLÁNÍ LISTIN. Vedle testamentÍl, 175 
dlu žních a darovacích listin, kvitancí atd. fal-
š uji se zhusta úřední listiny jako pasy, knížky ce
stovní, pracovní a služební, vysvědčen í zachovalosti 
a mravopočestnosti, vysvědčení služební, křestní a do
movské listy, opovědní listy (MeldzetteJ) atd. To d ěje 
se tak, že buď aj listiny, které tu jsou, v jednotlivých 
částech (na př. ohledně jména, popisu osobY) se změ
iíuií, radírují, přepisují , nebo že se písmo smeje, anebo 
že se v nich n ěco dodá ; b) nebo že se docela nové 
listiny zhotoví (často s použitím ti š těných nebo lito
grafovaných blanketU tím zPÍlsobem, že Se jednotlivé 
řádky vyplní a titul a pečel úřední nebo služebného 
pána nebo zaměstnavatele -- namnoze s nečitelným 
jménem - pod ně dá). Takovéto Jistiny buďtež, pokud 
jde o cestující, žebráky, tuláky, obchodníky doby tkem 
atd. zevrubn ě zkoušeny a výmazům a doplňkÍlm pozor
nost věnována, a podobné papíry i při tom nejmenším 
podezření úřadu odevzdány a jejich držitelé před něj 
postaveni. - Zkouška takov~'chto listin má se vztaho
vati 1. na obsah Jistiny a její vznik - při tom jest 
na zřeteli míti osobu vy stavitele a osobu padělatele 
listiny - a 2. na zevnějšek listiny. -

Poznámka: Originály padělaných Jistin nebo jich 
fotografie buďte ve zvláštní sbírce pad ělaných listin 
uschovány, aby případně mohl o jich použito býti proti 
pachateli, jestliže by později podobný č in trestný spá
chal. -- (Viz: tarchenové.) 

fALŠOVÁNÍ PEČETÍ používá se k tomu konci, 
aby se dala listinám pad ělaným nebo falšovaným po
doba listin pravých. Pečetě z kovu, z CÍnu, ze skla, 
z kamene, břidlice , ze dřeva , z kaučuku atd. otisknou 
se do vosk u nebo do pečetního vosku, nebo pomocí 
kolkové barvy; takovéto pečeti jsou ob yčej n ě otiskem 
(náp0dobením) pečetí úřadll , továren atd., pomoCÍ nich ž 
tLlácí a zlo č inci vLlbec ohledn ě své osoby, zaměstnání, 
pobytu , hodnově rnos ti atd. sami s i potvrzují ve sV1'ch 
pracovních neb slu žebn ích knížkách fa lešné znznam~' 
anebo dají s i je potvrditi osobam i, které z toh o takřka 
živnost provozují. 

13* 
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Je-li někdo zřízenci bezpečnosti podezřelým pro 
falešnou pečeť nebo pro falešné listiny, má zřízenec 
při pátrání po pečeti tělo a šaty podezřelého pro
hlédnouti a v yšeUiti, kde si opatřil otisk pečeti 
pravé. Punce a kolky padělají se za tím účelem, 
aby tím vy kázáno bylo úřední cejchování zbož í -
na pL předmětli a zlat;í' ch nádob, anebo aby zboží 
méně cenné označeno tak, jakoby pocházelo od nějaké 
z námé firmy. 
176 PODVOD VE liŘE. fale šní hráči, také 
. »grek« zvaní, vyznačuj[ se obzvláštní doved-
ností svých rukou, - které pečlivě chovají, - a 
bystrozrakostí. Oni Vy stupují pod zvučn:\'mi fale šný 
l1Ii jmény a titul y v nejlepš í společnosti, v klubech, 
v hotelích, v lázellských místech, v bernách - anebo 
jako t. zv. kozáci (BauernHinger) v nižších kruzích, 
přestrojeni jsouce za obchodníky dob y tkem, cestující, 
sedláky , agenty atd. Při svý ch podvodech užívají 
zvláštních úskokli, jež by si mě l každý orgán bezpeč
nosti dáti vysvětliti buď nějakým kejklířem nebo uměl
cem v kartách. Nejobyčejnější zpúsoby tohoto pod
vodu jsou: 1. maquillage, t. i. označování karet, na př. 
rúznotl ořízkou kartov~' ch kraiLI, znamením nebo pích
llL,tíl1l do vzorku horní části karet, nebo drsn5' mi mí
sty, které nejsou viditelné, jež al e falešn5r hráč při 
dávání nebo míchání ka ret snadno pozná nebo po
cítí; 2. transportování, to znamená odstran ění něko
lika karet ze hry na stole ležící ,' které podvodný hráč 
na krátkou nebo del š í dobu nechá v kín ě ležeti a po
zději nepozorovallě zase phlo ží; 3. portées, to zname
ná vpašovúní marky rovan~'ch karet za karty nemarky 
rované (neoznačené), jež na stole leží; falešný hráč 
karty ty to jednou rukou zakryje a v příle ž itostném oka
mžiku za své karty. které druhou rukou z kapsy svého 
kabátu, zvláště k tomu konci udělané, vy táhne, zam ě ní; 
4. pomocníci (komplicové) jsou spoluvinníci, kteří zpra
vidla nehrají, ný brž buď vedle oběti nebo za ní sedí 
a falešnému hráči znameními dříve umluven5'mi karty 
jeho spoluhráče v yzradí. Tito přivúd ějí také jakožto 
núhončí fale šném II hrá č i oběti , kte ré bud na lIádra ží 
nebo na trz ích, na Ilúm ěstí ch, v l(avúrnúch, v hostin
cích atd. vyilledali a pak ku hř e svádějí, ve kte réž sc 
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z po čátku oběť ncchá vyhrávati, aby nab y la chuti ku 
hře, pozd ě .ii však se obehraje. - falešní hráči pou ží
vají také k svému účelu s v ýsledkem ženštin, poněvad ž 
ty to snadněji dovedou odvrátiti pozornost hráče od 
greka (falešného hráče); 5. falešné seimutí (coupe), 
znamená tak sejmouti, aby to při starém zústalo ; v pří-

. padu tom nechá se buď nepozorovaně jedna karta v e 
hře vyčnívati a druhý hráč sejme zpravidla v ždy na 
tomto místě; anebo nechá se · poctivě. sejmouti, av šak 
karty sejmuté položí se zase 11a spodní, takže karty 
leŽÍ na sob ě tak, jako dříve; 6. filage, j,dyž falešn\' 
hráč na místo svrchní (poněkud vystrčené) karty dru-
hou nebo třetí nebo dokonce poslední kartu vytáhne; 
7. dělání salátu, t. i. dělati při míchání karet tak, jakoby 
bylo skutečn ě mícháno, kdežto ve skutečnosti karty zú
stanou v pořadí nezměněném; kOllečně budiž zmíněno 
8. t. zv. přehozeni karet (Volteschlagen), to znamená 
nepozorovaně karty přehoditi s vrchu do spodu. 

. DalŠÍ podvodné hry jsou: gimel (Kiimmelbliitt
chen. Naschi-Waschi), při němž má býti jedna ze tří 
karet uhodnuta; poldopová hra (das Deckelspiel, Pfef
ferkornspiel, Kiigelchen wo ?), při níž uhodnouti se 
má, pocl kterým ze tří poklopú nebo náprstkú se na
chází kulička. která zdánlivě pod něj byla dána, kdežto 
ve skutečnosti hráč ji sv5rm dlouhým nehtem uchOPÍ 
anebo jiným zpúsobem zmizeti nechá; bodání do 
řemenu (Riemenstechen, Ketttenziehen), při kterém 
se buď dlouhý řetízek od hodinek nebo (navlhčená) 
šiíúrka v rúzni'ch oklikách na stúl položí a oběť po
lOŽÍ do některé zatáčky (okliky) prst a vsadí, že při 
zatáhnutí řetízku nebo šňúrky prst bude nebo nebude 
zachycen; - hra v kostky, při nich ž použije ·se jen 
takový ch kostek, při nichž rovnováha jest uměle po
sunuta, nebo hrany kostek jsou obroušeny atd. ; zkrát
ka hry, který ch ponejvíce t. zv. kozáci na trzích, při 
slavnostech rozličných, v hostincích atd. používají a 
jež. nedají se všecky vypočítati. 

Při prohledání na falešných hráčích předsevza
tím jest třeba dáti pozor na karty, které při sobě mají, 
zdali jsou označeny čili ne, ' jakož i na kapsy, . které se 
na neobyčejných místech nalézají. 
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177 .I\OŇAŘSTVi (pudvud při prudeji koní). Ač-
kullv toto zhusta se přiházívá. bude míti zříze

nec bezpečnosti zřídka příležitost při něm zakročiti. 
Jelikož by to daleko ved lo. měly-Ii by se zde všecky 
obvyklé úskoky, jichž kOllař užívá, jen přibližně uvésti, 
chceme zde jen připomenouti, že ve všech podob
ných připadech bude třeba obrátiti se na znalce o radu 
a úsudek jeho. 

S koňaři setkáváme se ponejvíce na koňských 
trzích, kde buď sami, buď s přispěním svých pomoc
níkú dokonce zkušené znalce koní a zkušené kupce 
ohledně stáří, chflze, povahy, vad, vzezření, barvy, 
nemocí koní podvádějí anebo zdravým a dobrým ko
Mm rilzné vady zpúsobí, takže jich majitelé jsou ještě 
rádi, mohou-li koně na pohled nemocné, za každou 
cenu prodati, kdežto podvodný kupec těchto prostřed
kú dále neužije, kůň se pozdraví a on takovýmto ZPiL
sobem přijde za babku ku dobrému a zdravému koni. 

1 78 PODVOD PŘI OBCHODU ST AR02IT-
NOSTMI. Cenné a obzvláště staré věci napo

dobují se často po živnostensku tím způsobem, že na
podobeninám se dá vzezření obzvláště starých věcí, 
které milovníci starožitností jako starožitnosti za vy
sokou cenu koupi. Za tím účelem bývají takovéto na
podobeniny často na zvláštní místa, na př. zříceniny, 
přeneseny nebo na nich zakopány, načež je tam ku
pec nebo přilákaní svědci jako by náhodou naleznou. 
Zvláště jsou to nepoctiví vetešníci, kteří takovýmito 
věcmi obchod vedou, a v pokušení přichází, starožitno
sti napodobiti. 

Orgán bezpečnosti pozná zřídka - i dokonce při 
polovičatému napodobení - nap'odobeninu jako takovou, 
a bude tudíž zhusta na znalce odkázán. Předměty po
dezřelé buďte úřadu odevzdány a podvodník udán. 
(Viz také odst. 265. o nálezích.) 

IMITACE. t. i. NAPODOBENINY cenných před
mětů, uměleckých věcí, skvostů a pod. z nepravého 
nebo méně cenného mate rialu, bývají často osobám ne
zkušeným jakožto pravé cenné věci prodány, zasta
veny anebo zaměněny. Pachatel budiž udán a věc 
padělaná zabavena. 
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ŠEJDÍ({1 (tiochstap!cr) jsou osoby obojího 179 
pohlaví, jež pod falešným jménem, titulem ne-
bo pod falešnou hodností nejrozmanitější podvody pro
vádějí nebo známosti uzavírají, pod nejrůznějšími zá
minkami peníze si vypiljčují anebo vyluzují. :Lenské 
pod vodnice tohoto druhu bývají nádherně oděny a volí 
oběti své mezi zámožnými, často ženatými muži, jimž 
peníze vydírají, hrozíce jim škandálem, prozrazením 
nedovoleného poměru nebo n ějakého tajemství, o němž 
se dověděly atd. K šejdířúm náležejí také osoby, které 
jsouce pěkně oděny pod zvučnými jmény u klenotníkfI 
a jiných obchodníků vysoké koupě na splátky uza
vírají, koupené zboží však ještě před úplným splace
ním prodají a rychle zmizí anebo vybrané zboží - aniž 
by je zaplatily, dají si zaslati do hotelů anebo bytit 
z"láště k tomu najatých, kde je sluhovi pod rúznými 
záminkami odejmou a s ním jinými dveřmi zm izí. Ta
kovíto podvodníci buďtež zatknuti a věcí úřadu ode
vzdány. 

Zvláštní druh podvodníkit tvoří osoby, které na 
oko zřídí si obchod, nakupují na úvěr zboží, které však 
za babku prodají, aby se jen dostaly k penězům (Schlit
tenfahrer). 

PODVODNt ŽENICHOVÉ (řIeiratsschwindler) jsou 
ti, kteří uzavírají známosti s osamělými ženštinami, 
s těmito se zasnoubí nebo jim sňatek slíbí a jim pod 
ritznými záminkami peníze nebo cenne věci vymam ují. 
Často se stává, že takovíto podvodníci - ač sami že
natí, mají více nevěst - bud v tom samém místě nebo 
v ritzných místech. Proto se v podobných případech 
doporučuje, konati vyšetřování i v místech, kde se 
posledně zdržovali. Osoby takovéhoto podvodu po
dezřelé buďte úřadu oznámeny. 

ODĚRAČI O ŘÁD (Zechpreller) jsou osoby, kte
ré v hotelích, v hostincích a v kavárnách jedí a po
píjejí a nezaplativše při příhodné příležitosti z~izí: 
V hotelích zanechávají buď prázdné nebo bezCennyml 
věcmi vyplněné kufry, vypújčivše si dříve buď od 
sklepníkil, buď od vrátných peníze. Takovíto podvod
níci buďte zatknuti. 

DOBÝVAČI POKLADŮ (Schatzgr~iber) zne- 180 
užívají pověrčivosti nebo lehkov ěrnosti osob 
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llezkuše ll ých tím zpllsobe m, že jim předstírají, že věd í 
o nějakém pokladu a že jej najdou, že však buel' k pří
pravným pracím nebo za účelem vynalezení místa, 
nebo k vykopán í pokladu peníze potřebují; oni vy
mámí oběti své ponenáhlu tolik, až konečně se ji 
stane věc dotýčná drahou anebo sama na podvod 
příjde. V novější době docházejí zv láště na obyvatel
stvo venkovské dopisy, ve kterých se jemu slibuj e, že 
se mu po zaslání určitého obnosu peněžitého odhalí 
úkryt pokladu. Proti podvodníkllm těmto má b~l ti uči
něno oznámení a úřadu dopisy odevzdány. I takovéto 
dopisy buel'te ve sbírce podvodných neb padělaných li
st in, rukopisit uschovány. 

Byly-Ii věci nalezeny, které záležejí ve zlatě, ve 
skvostech nebo jiných drahocenných předmětech, které 
tak dlouho byly skryty, že nelze jejich vlastníka vy
pátrati, pak mluvíme o pokladu. - Nález pokladu jest 
úřadu oznámiti. Mnoho-li z něho patří nálezci, určuje 
§ 399. obč. zákona. 

ZATAJENí NÁLEZU. - Nálezce nemá práva sobě 
ponechati věc ztracenou a nalezenou, nýbrž on jest po
vinen ji dřívějšímu majiteli vrátiti, předpokládajíc, že 
lze jejího vlastníka buď dle příznaku nebo jiných okol
ností poznati (§ 388. obč. z.). - Není-Ii mu majitel věci 
znám, jest povinen, nález přesahující hodnotu 2 K. bě
hem 8 dnů zpitsobem v místě obvyklým veřejně ohlá
siti; přesahl1je-li ale hodnotu 24 korun, úřadu ozná
miti. - Nemitže-li nálezci věc bez nebezpečí býti po
nechána anebo až do vypátrání ztrátce uschována, má 
úřad ohledně nálezu opatření učiniti, po plípadě věc 
prodati, a utrženou cenu uložiti. Byl-li ztrátce vyp'á
trán, odevzdá se mu věc proti náhradě všech s ná
lezem vzeš l~Tch útrat a proti zaplacení . 10 proc. hod
noty nálezu jakožto odměny za nález, pakli nálezce 
o to žádá. Nehlásí-li se během jednoho roku nikdo 
k nálezu, tož má poctivý nálezce právo, věc nebo 

. utrženou cenu pro sebe použíti; plného vlastnictví 
k ní dosáhne však teprvé po uplynutí Ihitty promlčecí. 

Nálezy maií se buď přímo u pol icejního úřadu ozná
miti. Udá-li nálezce své jméno, budiž při sepsání do
tyčného protokolu otázán, činí- li nárok na práva ná-
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lezcova, zvláště Il a nálezné anebo vzdává-li se jich a 
k prospěchu koho. Zdráhá-li se své jméno udati, budiž 
na to upozorněn, že se tím vzdává svých práv k nálezu. 
Zpra vidla má nález býti nál ezc i ponechán; uložení jeho 
u úřadu má nastati toliko tehdá, pakli by buď Vy
soká hodnota nálezu nebo pochybná spolehlivost ná
lezcova, nebo dokonce obojí najednou jisté rozpaky zpit
sobovaly. 

Nálezy na drahách, na tramvajích, v omnibusech 
atd. berou v uschování dotýčná řid itelství. 

Ztráty mají býti úřadu oznámeny; četník nebo po
licista, mají v případu, že by mu byly oznámeny, vy
šetř iti zevrubný popis ztracené věci , její cenu, čas a 
místo ztráty a jméno jejího vlastníka. (O nálezech sta
rožitností viz odst. 265, o nálezech zvláštních [řídkých I 
předmětit odst. 385, o nálezech střeliva odst. 218.) 

VĚŠTCI (Wahrsager). Toto často velmi 181 
výnosné řemeslo provozují nejvíce cikáni vy
kládáním karet nebo čtením z linií dlaní (t. zv. chiro
mantie) nebo pomocí zvláštních prostředkit jako jsou: 
kouzelný bubínek, kouzelná skříně atd.; ve městech 
provozují je osoby (jmenovitě ženské) se stálým bydli
štěm. Ony používají znalosti rodinných poměrit, - jež 
návštěvníkúm svým byly vylákaly anebo o nichž se 
byly dříve dověděly - k vydírání, (asto prostředkem 
svých pomocníkit. Proti osobám takovým budiž uči
něno oznámení. O tak zv. tažení planet viz odst. 204. 

VYKLÁDÁNÍ SNŮ provozují nejvíce ženské a sice 
pomocí tak zv. egyptských snářit za tím účelem, aby 
z obsahu snu, jejž někdo měl, byla nalezena čísla, 
která při nejbližším tahu loterním budou tažena a tedy 
vyhrají. Kollektantitm loterním jest zakázáno takovéto 
knížky míti v krámě a je prodávati. Na kontravenienty 
budiž učiněno oznámení (viz také odst. 198. - hry). 

MASTIČKÁŘI, zázrační doktoři, zařikači atd. vn u
cuií pověrčivým a nezkušeným osobám mnohdy za ne
uvěřitelně vysoké ceny všecky možné prostředky (pi
lulky, náplasti, prášky, tinktury, tresti, tajné prostřed
lulky, náplastě, prášky, tinktury, tresti, tajné prostřed
ky (arcana), talismany atd, pomocí kterých se' v krát
ké době nemocní anebo také nemocná zvířata pozdra-
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viti mají. Takovéto osoby mají býti udány, zásoba jím 
zabavena a jsou-li prostředky u nich nalezené škodlivé. 
proti nim dle odst. 146. zak ročeno. 

18C) TARifY, TAXY (SAZBY) (§ 478.). "Pokud 
'" v některých místech jsou zvláštní sazby nebo 

řády taxovní pro prodej jistého zboží. nebo na ceny 
iistého konání, trestati se to má, když se proti nim 
jedná šizením buď v užívání míry a váhy, byť i pra
vá byla, anebo š izením ve v lastnosti nebo v ceně zboží 
nebo konání podle zvláštních předpisú v té pí'íčině da
ných; třetí takovéto provinění však potrestati se má, 
ač není-li již samo o sobě takovým činem trestným, na 
který uložen jest trest těžší, za přestupek ztrátou živ
nosti. -

Poznámka. Takovéto sazby mohou stanoveny býti 
pro drobný prodej věcí, které patří k nejnutnějším po
třebám denní spotřeby, pak pro živnosti kominickou, 
stokařskou, pohodnickou, dopravní a pro živnost ve
řejnÝch posluhú. - Podobné sazby mají advokáti (min. 
nař: z 25. července 1890 č. 129 ř. z.), notáři (zák. z 25. 
července 1871 č. 75 ř. z., z 26. března 1890 č. 58 1". z. 
a min. nař. z 25. června 1890 č. 129 ř. z. a min. nař. 
z 7. května 1860 Č. 120 ř. z. notáři co soudní kom~
saři), lékárníci (viz min. nař. z 28. ledna 1908 c. 
21. ř. d. 

Ohledně drobného prodeje věcí, které patří 
k nejnutnějším potřebám denní spotřeby, jakož i ohled
ně hostinské a výčepnické živnosti, dále ohledně živ
nosti dopravní a veřejných posluhú múže živnostenský 
úřad naříditi aby ceny (sazby) ohledně kvantity a kva
lity (mnoho;ti a jakosti) byly vyvěšeny nebo patrnými 
učiněny. Neutroslechnutí tohoto nařízení a překročení 
tarifu tresce se pokutou až do 400 K, nebo vězením 
8 dnú. - Příslušnými jsou - pokud tu není trestného 
činu podle obec. zákona trestního - politické úřady 
první instance jakožto živnostenské úřady. (§§ 51., 52., 
131., 132., 135. a 141. zák. živnost.) 

Překročení tax může se státi trojím zplisobem: 
1. podle iakosti zboží: a) pakli toto neprodává se 

dle tarifní ceny, míry, váhy nebo prodává-li se v jiné 
nebcI ve špatnější než v předepsané jakosti; b) jestliže 
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při šetřeni jakosti a ceny zbotí L1ává se mensÍ l11íra 
nebo váha; c) jestliže cena, míra a váha jsou správ
nými, avšak jakost zboží předpisu nevyhovuje; d) jestli 
míra, váha a jakost odpovídají předpisu, avšak vyšší 
cena se požaduje. 

2. Pod le rozdílnosti prodavače: a) jestli živnostník, 
nebo mistr následkem nedostatečného nutného dozoru 
un;ožiíuje, dopouští nebo dokonce nařizuje překročení 
tarifu se strany svých pomocníkú nebo služebníkli ane
bo dopouští-li se sám takového přestupku; b) pakli po
mocník nebo služebník bez vědomí a vide svého pána, 
avšak k jeho prospěchu anebo k svému vlastnímu pro
spěchu anebo ku škodě svého principála proti tarifu 
jedná. 

3. Podle zvláštních okolností - p'ři jistých prode
iích: a) nedbáno-li předpisÍl o přivažku; b) PO raženo-li 
tele nemající 20 kg. váhy; c) nezanese-li se v zápisní 
knížce odběratele vždy míra, váha a cena zboží, n.ýbrž 
jedno nebo druhé se vynechá, aby se tak taxovní před
pisy obešly. 

SPOLČOV ÁNi (koalice, kartel, strike). Na 18' 3 
místo §§ 479.-481. tr. z. má platnost zákoll ze 
7. dubna 1870 Č. 43 ř. z. 

§ 2. "úmluvy do práce najímajících (živnostníkÍl, 
pánú služebních, správclt fabrik, hor, hutí, prací hospo
dářských nebo Hni' ch, učiněné k tomu konci, aby se děl 
níkúm zastavením práce nebo propuštěním jich snížila 
mzda nebo se jim vitbec uložily špatnější podmínky 
práce, nemají právního účinku; taktéž nemají účinku 
právního úmluvy pracujících (tovaryšÍl, pomocnÍkit, 
osob služebných nebo jiných dělníkÍl ze mzdY), učiněné 
k tomu konci, aby společným zastavením práce na těch, 
kteří berou do práce, vynutila se vyšší mzda nebo vů
bec nějaké lepšÍ podmínky práce a rovněž jsou bez 
účinku právního úmluvy všeliké učiněné k podporování 
těch, kteří při dotčených ítmluvách setrvají nebo na 
újmu těm, kteří se jich odřekli. 

§ 3. Kdo by v tom úmyslu, aby úmluvy v § 2. jme
nované k místu přišly, se rozšířily nebo nuceně pro
vedly, práci dávajícím nebo pracujícím u volném rozho
dování se, práci dáti nebo přijmouti, vyhrt"tžkami anc-
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ba Ilásílím překážel anebo překá ž eti hled 0l, dopustí se, 
není-li se strallV jeho činu v zákoně trestním nic pl'í
s n ějš ího ustanoveno, přestupku a bude trestán vězením 
od 8 dní až do 3 měsíc ll. 

§ 4. Tato ustanoveni maji platnost ohledně úmluv 
živnostníkú učin ě ných k tornu konci, aby se zv~' š ila 
cena zboží n ějakého na újmu obecenstva.« . 

Orgánové bezpečnosti mají věnovati obzvláštní po
zo rnost událostem, veřejný pokoj a pořádek ohrožují
cím a dělnictva se doti' kalícím, dále všem jej ich schúz
kám v továrnách , ve větších podnicích a na veřejný ch 
nebo soukromých stavbách, po příčinách jejich nespo
kojenosti, anebo vzešlých výtržnostech pátrati a o ' tom, 
jakož i o všech stávkách a o propuštění dělnictva .z prá
ce ihned v rchnosti zprávu podati. 

ST Á VKV (štrajky), - - Strikes - slovo anglické 
- značící: rychle jíti - v dalším v~'znamu: náhle ode
jiti. Opustí-Ii dělníci náhle jejich práci, anižby do
drželi Ihúty výpovědní, říká se, že strajkují (stávkují). 
Stávky bývají dělnictvem vyvolány za účelem VYIllI
cení lepších pracovních podmínek (zvýšení mzdy, zkrá
cení pracovní doby anebo za účelem opětného přijmutí 
dělníků, kteří byli z práce propu štěni). 

Aby stávkující dělníci by li zpraveni o stavu věc i 
v dílně, v továrně, staví t, zv. stráže stávkuiících 
(Strikeposten), kteří mají za úkol, pozorovati dělníky 
do práce nově vstouplé a vftbec celý stav práce. V ta
kových případech přiházívá se; že ty'to stráže na nově 
do práce vstouplé dělníky' naléhají, aby se od práce 
zcl! želi. 

Děje-Ii se tak klidně a v mezích zákona. nemají or
gúnové bezpečnosti žádné příčiny k nějakému zakro
čenÍ. Užívají-Ii však k tomu cíli hrozby nebo násilí. tož 
mají orgánové bezpečnosti zakročiti ve smyslu koa li č
ního a trestního zákona a na ty, kdo zákoll překroč í , 
učiniti oznámenÍ. 

Aby pokoj a pořádek by l zachován a všecky vý
střednosti včasn ě by ly zameúny, mají orgánové úřadú 
bezpečnostních b:\rti v dostatečné míře v pohotovosti 
Il a ohrožených místech a po případě za assistellci čet
nictvo a vojsko žádati. 
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Jakožto prostředku proti stávce užívají zaměstna
va telé oproti dělnikúm t. zv. uzavření dílny (AussDer
rllng), t. j. oni propustí z práce všecky u nich zaměst
nané dělníky, pakliže tito jim shora uvedené požada'v ky 
staví a po případ ě stávkou hrozÍ. Jelikož jeden za
m ěstnavatel uzavřením dílny sám o sobě nic nezl1lúže 
spolčují se zaměstnavatelé jednoho a téhož odvětv í ž i v ~ 
nostenského mez i sebou a propusti najednou dělníky 
u nich zaměstnan é. 

Bezzaměstnanost stávkou zpúsobená, neodftvodň u
je sama o sobě poslání postrkem (nález říš. soudu z 7. 
července 1896 č. 137, 138 a 139). 

ZATA,TENÍ ZBOŽÍ A ZDRÁHÁNÍ SE ,TE 184 
VYDATI (§§ 482.-484.). "Kd yž živnostníci , lde-
ři mají vftbec takové zboží na prodej , jež náleží k ne
vyhnutelným potřebám denní vHivy, zásobu svou tají 
allebo kterémukoliv kupujícímu z ní n ěco vydati se 
zdráhají, dopustí se přestupku. Trest poprvé pokuta od 
20-100 korun; po druhé - pokuta dvojnásobná; po 
třetí: ztráta živnosti a vedlo-Ii to k veřej n ému nepo
koji, vedle toho i tuh ým vězením od 1-6 měsícú . 

BOYKOTT-EM (vyslov: boakot; Boycott jest jmé
no anglického generála, kter\' okolo r. ]'880 spravoval 
rozsáhlé statky hrab ěte Erne v irském hrabství Mayo 
a svým přísn:\'m zacházením s pachtýři takovou zášť 
proti sobě zpúsobir. že licl 110 takj'ka do klatby dal, vše
Ckll práci mu odřekl. ocl n ěh o nic nekoupil a také mu 
nic neproclaIl rozumí se vyhýbání se nějak ému místu 
nebo n ějaké osobě. Bovkott b~' vú často proti jednotli
v5rm osobám vyvo lán z národních, politických nebo 
spo lečenských dllvoc1l1 tím ZPllsobem, že jec!notlivé tří ·
cl y nebo skupiny obyva telstva mez i sebou se c!úhoc!nou. 
že nebud ou jistou místnost navštěvovati. nebo od jisté 
osoby ku povati; tím utrpí ma.iitel závodu citelnou ma
jetkovou škocl u. Roykott s polečensk~' záleží v tom, že 
urč it é osobě se její posavúdní okolí vyh ~lbá a ona tudíž 
žá dn 0ho sP'olečel1skéh o styku s osobami svého stavu 
nemá. 

. LICHVA (zák. z 28. května 1881 Č. 47 ř . z.). 18~ 
~ 1. Kdo by. poskvtllje llvěnl nebo jej prodlnžuje. tl 
lehkomyslnosti toho, kdo ú vě r přijímá č ili c1lu žníka. ne-
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bo jeho nouze. o kteréž má vědomost, jeho slabého roz
umu. nezku šenosti nebo rozčilenosti mysli tím zpltsobem 
zle užil . že by dal sobě nebo n ěkomu jin ém u tako vo u 
výhodu' majetkovou přislíbiti nebo ji posky tnouti. která 
by moh la nemírností svou dlu žníka. v hospodářskou 
zkáz u uvésti nebo ji urychliti. dopustí se přečinu.« 
Trest tuh é vězení od 1-3 měsíclt a na penězíéh od 
200-1000 korun. . 

»Téhož trestného činu dopustí se ten. kdo by nabyl 
nějaké pohledávky a dále ji zcizil nebu ji vymáhal. věda 
o ní. že vzešla zpltsobem výše uvedený m. « 

§ 2. Byla-li za tou příčinou. aby se n ěkteré jednání 
v § 1. jmenované zakry lo. uzavřena smlouva na oko. 
by la-li vydána listina nějaká. která obsahuje něco ne
pravdivého. anebo byl-li na pohledávku, které posud 
není. vyžádán nález soudní (rozsudek. rozkaz k placení. 
mandát) soudní narovnání. nebo výrok smírčí; anebo 
dal-li si ten, kdo úvěru poskytuje čili věřitel od dlužníka 
pod jeho ctí, pod přísahou nebo pod podobný m zaříká
ním slíbiti. že povinnost, kterou z některého jednání 
v § 1. jmenovaného na ' se vzal. vyplní. nalezéno bud 
tuhé vězení od 3-6 měsíclt a pokuta peněžitá od 1000 
do 2000 korun. Také se mít že nalézti, aby byl věřitel 
vyhostěn. 

§ 3. »Byl-li kdo opětně odsouzen, nalezeno buď na 
tuhé vězení od 3 měsíclt až do 1 roku a pokutu od 
1000-4000 korun, po případ ě i na vyhostění.« 

. § 4. »Provozoval-li by kdo jednání ZPltsobu v § 1. 
připomenutého za živnost nebo ze zvyku, nalezeno bud 
na tuhé vězení 6 měsíclt až do 2 let a pokutu 2000-6000 
korun a mimo to na vyhostění.« 

§ '7. »Trestuhodnost pomine, když věřitel, prvé ne~ 
verejný žalobce nebo trestní soud o tom skutku ZV I, 
jednání zúko nu odporujíci zruší a dlužníku to, co přes 
míru obdržel, i s úroky zákonn5' mi nav rátí a to od toho 
dne, kdy to by l obdrže!.« 

§ 8. Jedn ání. pro které byl věřitel odso uze n, bude 
p-rchlášeno za neplatné. 

§ 14. »K jednúním obchodním, při ni chž jak věř it e l, 
tak i dlu žník jest kupcelTl, i:: lánek 4., 5. a 6. zúk. obchod. 
ze 17. pros in ce 1862 Č . I ř. z. na r. 186.3, ]l a ra g raf~' h() 
řejš í se nevztahujÍ, « 
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§ 15. Kdo by si dal od nezletilého nebo od někoho, 
kdo by proto, že nedostál povinnosti pod čestným slo
vem na se vzaté, mohl potrestán býti ztrátou služby 
(ku př. dltstojník). pod svou ctí, pod přísahou nebo pod 
pcdobným zaříkáním slíbiti, že pov innost z n ějakého 
úv ě rnjho jednání vzešlou vyplní, dopustí se přestupku. 

Trest: vězení od 8 dnlt až do 3 měsíclt; byl-li by 
kdo opětn ě odsouzen, anebo provozoval-li by jednání 
toho ZPltsobu po živnostensku nebo ze zvyku, může 
býti tuhým vězením potrestán a mimo to vyhostěn. -
V týž trest upadne také ten. kdo nějakého pohledávání. 
o němž ví. že vzešlo způsobem uvedený m, nabude a 
dále je zcizí nebo ho vymáhá. 

Příslušným jest soud okresní. 
Zákonný úrok jest 5 proc. (zák. z 15. května 1885 Č . 

77 ř. z.). 
ZAVINĚNÝ ÚPADEK NEBOLI BANKEROT 186 

(§ 486.). »Upadne-li dlu žník v konkurs a ne-
může prokázati, že mu jen pro nehody a bez jeho 
viny není možno, aby svým věřitelům zúplna zapl<Jtil, 
nebo když svou vinou přílišná vydání činil, anebo když 
tehdá, když dluhy již majetek převyšovaly, neopově dě l 
soudu ihned úpadek, nýb rž nové dluhy dělal , nebo splá
cel, do zástavy dával nebo pojišťoval. dopustí se pře
činu, ač není-li čin podvodem« (viz odst. 174. lit. O. 
(Trest tuhé vězení od 3 měsíců až do 1 roku.) 

»Témuž trestu podléhaií obchodníci, kteří v kon
kurs upadli, zvláště také v těchto případech: a) když 
se dlužník uvázal v obchod již zadlu žený anebo, pokud 
ku provozování práva obchodního dle obchodních zá
konit jistého obchodního fondu potřebí jest, když se 
uvázal v obchod nemaje fondu takového a oklamav 
tedy úřady ohledně pravého stavu maj e tku ; b) když ji ž 
jednou byl v konkurs upadl a dovo lení k opětnému se 
uvázání v obchod svítj nabyl fale šný m udáním, že jsou 
tu jis té podmínky. kte rých pod le přeclpisťt o provozování 
práv obchodních potřebí, by se někdo v obchod nov ě 
uvázati mohl; c) když předepsaných knih obchocl;]ích 
bud Y{lhec neved l nebo je vedl tak chYb n ě. že z ni ch 
ani Pús ouditi nelze, jak hyl obchod ve4en. ani v jakém 
stavu se jmění jeho nalézá ; d) když při vedení knih, 
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byf i jen v jednotlivých položkách, něco zúmyslně ne
správně udal, když knihy zcela nebo z části zmaři l , 
potlačil nebo obsah jich jakýmkoliv zPLtsobem přená
tíl; e) když dostatečně vysv ětliti nemLtže, jak diuhy po
vstaly anebo kterak použito značnějších příjmú na pe
nězích, na zboží nebo na jiných věcech; f) když se pu 
stil na oko ve smlouvy o dávání úvěrních papírů anebo 
zboží, které ale podle pravé povahy své směřovaly 
k pouhý m sázkám; anebo když se pustil v jiná jednání 
odvážná, která se s jm ěním jeho nikterak nes rovnávala; 
g) když v takový čas , kde ji ž věděl , že dluhy maj et ek 
pf"evyš Líií, zdržeti hledě l prohl ášení konkursu tím, že 
zboží své pod pravo u hodnotou vyhazoval, anebo ji
ný mi prostředky. kter éž bYf i neby ly pod vodné, věřite
lúm jeho by ly na zkázu. 

Upadne-li v konkurs obchodní společnost, pctre
stáni buďte ž všickni členov é, kdož se provin ění vyše
třováním zjištěného dopustili, a nevedl-Ii obchodl1ík, 
jenž v konkurs upadl, obchod svúj sám, potrestán buď 
i správce obchodu, který tím jest vinen. 

Objeví-Ii se vyšetřováním, jež předsevzato s ob
chodníkem v konkurs upadlý m, že on - maje tehda, 
když se uvazoval v obchod svúj, anebo, upadl-li již 
jednou v konkurs, když znovu nab5' ti chtěl zpúsobi
los ti k obchodu. prokázati, že má předepsaný fond. ob
chodní, - oklamal úřad ohledně pravého stavu majet
ku svého, tedy potrestány budtež za spoluvinníky pře
činu toho všechny ty osoby. které k tomuto konci spo
lupLlsobily , buď potvrdivše křivě, že zadlužilec, jak udá
va l, jm ění nějakého naby l anebo davše mu peníze nebo 
eHekty, aby jimi na oko prokázal, že je má, nebo při
znavse se kn sm\/šleným pohledávkám, nebo zatajivše 
po žadavky . jež proti němu se své strany mě ly anebo 
p{(sobivše k tomu jaJ\5/lllkoliv ZPLlsobelll.« 
187 PADĚLÁNÍ VEŘEJNÝCH ÚVĚRNÍCH PA-

PÍRŮ (§ 106.). »Z l očinu tohoto se dopustí, kdo 
veřej né úv ě rní papíry. jež Illají platnost mince, anebo 
dlužní úpisy. vydané n ě kterou veřejnou pokladnou. ji
Illiž se pojiŠť uje placení jistiny nebo roč ního dLIChodu . 
nebo kupony nebo talony k nim patřící napodobí. bez 
rozelílu. zela napodoben9 ú vě rní papír .iest t nze ms k5' ne
bo c izoze l1l s k5' pocl jaký mkoli v jm énclll vyhoto vcn\ ' ; 
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zdali k oklamání zPLtsobilým či nezpůsobilým; zda byl 
ji ž vydán a škoda z toho povstala čili nic. 

Bankovky a akcie výsadní rakouskou národní ban
kou vyhotovené, jakož i dlužní úpisy vydané některým 
tuzemským, úředně schváleným veřejným úvěrním ú
stavem a k nim patřící kupony a talony jsou rovněž ja
ko veřejné papíry úvěrní.« - (Trest : těžký žalář od 
1 roku až doživotně. ) - »Národní banka« změněna 
v rakousko-uherskou banku. - (Viz zákon z 27. června 
1878 Č. 66. ř. z.) 

§ 107. SPOLUVINNÍI(EM TOHOTO ZLOČINU 
jest, kdo na veřejných úvěrních papírech obvyklé znaky 
(erbY) rytím napodobuje, papír, kolkovadla, matrice. pí
smena, lisy nebo cožkoliv k dělání padělaných úvěrních 
papírů hoditi se může, byf i jen jediný kus toho, zhotoví 
a, aby tím k napodobení napomohl, vědomě dodá nebo 
jakýmkoliv způsobem k napodobování spolupúsobí, byť 
i součinnost jeho byla bez účinku.« 

ZMĚŇOVÁNÍM VEŘEJNÝCH ÚVĚRNíCH PAPÍ
RŮ (§ 114.) ANEBO FALŠOVÁNíM JICH VINEN JEST 
také ten, kdo 

a) takové pravé papíry změňuje ve vyšší obnos, než 
jest ten, na který původně vydány byly; nebo 

b) kdo na takových papírech změňuje čísla nebo jiné 
části obsahu jich ' anebo k tomu pomáhá. (Trest : 
těžký žalář od 1-10 let.) 
Poznámka. Nálezy o pravosti nebo nepravosti ban

knotek a úvěrních papírů podává komise ku zkoumání 
závadných bankovek při rak.-uh. bance zřízená. - Dle 
zákona z 21. května 1887 Č. 51 ř. z. dopouští se pře 
činu, kdo způsobem nedovoleným bankovky a iiné lIe
súročitelné dlužní úpisy na majitele zněiící, jež v obcho
du mohou použity býti jakožto známky peněžní. vy
dává, - předpokl ádajíc, že tu není iiného těžšího dle 
všeoo. zákona trestního trestného činu, a bude trestán 
pokutou peněžní, která rovná se desateronásobnému 
obnosu vydaných známek peněžních - nejméně však 
4000 korun. Přís l ušným jest k řízení a k trestání vý l uč
lil: zelllsk \f SO liti tres tní ve Vídn i. Stíhání sc d ě.i e toliko 
na zádos t rak. ull. ballk v. - V~/ rIOSe lll IIliJl. finan cí 
z 1. ItllOra 1908 Č . 421 2 z r. 1907 by lo lI ařízeno. na vy-

14 
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hotovování a vydávání peněžních známek a papí rů 
nebo peněž. poukázek, pokud jest dle p latných zákon CI 
zakázáno jako porušení státního regálu mincovn ího ne
bo priv ilegia rak. uh. banky - bdíti a kontravenienty 
oznámiti. - (Viz dekr. dvor. kanc. z 17. prosince 1847 
č. 1105 sb. z. s., čl. VIII dílu IV. cís. nař. z 21. září 1899 
č. 176 ř . Z., vi' no min. fin. z 7. prosince 1848 č. 12 ř. z. 
pro r. 1849; 6. února 1849 č. 123 ř. z., 27. dubn a 1849 
č. 232 ř. z., 15. května 1849 č. 248 ř. Z. a z 14. července 
1879 č. 3205, dále § 78. živ. ř., výn. min . obchod u z 5. 
listopadu -1888 č. 7320 z r. 1884 - ohledně dozoru na 
spotřeb . spolky, min. vn itra z 6. června 1895 č . 8794 
ohledně použivání známek [marek] k placení mzdy; 
§ 131. lit. g. hor. zákona, § 93. zák. z 9. dubna 1873 č. 
70 ř. Z. ; vý n. min. vnitra z 9. června 1884 č. 2597 
ohledně tiskových výrobků podobných mincím a úvěr. 
papírflm a z 20. května 1887 č. 6459 ohledně známek ku 
hraní mincím podobný ch.) 
188 PAO:f:LÁNí MINCE (§ 118.). "Zločinu padě-

lání mince se dopustí: , 
a) kdo bez oprávnění podle rázu kdekoliv běžného 

minci razí, bYf i stříž a z rno pravé se rovnaly nebo 
i lepší byly: 

b) kdo podle rázu kdekoliv běžného razí buď z dobré
ho kovu minci lehčí nebo z kovu me'nší ceny minci 
nepravou anebo kdo jinal~ minci fale šné dává po
dobu peněz pravých : 

c) kdo pravé peníze jakýmkoliv zpflsobem v jejich 
vnitřní hodnotě a zrně, dle kterých byly mincová
l1Y, zlehčuje, nebo jim hledí dáti podobu peněz v ětší 
hodnoty; 

d) kdo nástroj e k falešnému mincování opatřuje, nebo 
jakýmkoliv jiný m Zpilvobem k fal šová ní spolupůso
bí. (Trest: těžký žalář od 5- 20 let. ) 
Poznámka: Ná lezy o falešnS' ch mincích kovových 

podává podle min. n aŤ. z 15. května 1867 č. 5321 C. k. 
hlavn í mincovna ve Vídni, která i uschovává falsifikúty. 
Mince, ohledně kterS'ch podezření fal šov úní existuj e, 
mají bý ti zaslány k dobrozdání hla vní mincovn ě ve 
Víd ni (vÝ II. lIIin . vnitra z ZG. s rpna 1894 (O, 29-49). -
Viz také vS' n. min. fil1an ; 7 15. íl110ra HI7.3 é. 22 f. Z. 
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"ÚČASTENSTVí V PAO:f:LÁNÍMINCE (§ 120.) do
pustí se, kdo vydal zfalšované peníze ve srozumění 
(§ 109.) s tím, kdo zfalšo vání spáchal nebo spáchati po
máhal, nebo s některým jiný m účastníkem; anebo kdo 
částky, o kteréž pravé peníze v případě (sub c) byly 
z l eh čeny, na sebe převede.« 

NAPOOOBOV ÁNí MINCt (§ 325.). "Kdo nemaje 
v úmyslu někoho ošáliti, berné mince nebo z oběhu 
vzaté (odvolané) pozlatí nebo postříbří, nebo pamětní 
mince, medalie, tantesy (marky ku hraní) nebo ja.ké
koliv jiné ražené výrobky, rov n ěž kdo adresy, návěstí 
nebo vůbec díla tisková v takovém Zpilsobu zhotoví, 
že, když se někdo povrchně na n ě podívá, snadno je 
může za berné mince nebo veřejné úvě rní papíry po
kládati, dopustí se tím přestupku.« (Trest: vězení od 
1- 3 měsíců a propadnutí výrobků . ) 

O:f:LÁNí PUNCŮ. KOLKŮ atd. (§ 329.). "Týmž 
zpilsobem za přestupek potrestati s e má, kd yž někdo 
bez povolení úředního dě l á a užívá puncCl, kolkCl nebo 
licích vzorcfl, jakékoliv, jimiž se mohou d ělati v kovech 
otisky nebo plastická napodobení mincí podle rázu v tu
zemsku nebo v cizozemsku zákonně běžného, nech f 
ustanoveny jsou ku hře, k ozdobě nebo k jakékoliv jiné 
potr"ebě, ač o sobě dovolené.« (Trest jako shora.) 

OPATŘENí. Jakmile by lo pozorováno, že fa lešné 
bankovky nebo falešná měna se v oběhu nalézají, má 
vyšetřena býti cesta, kterou falsifikáty šly z ruky do 
ruky, aby se tímto zp Clsob em pachatel vypátral. Z pra
v idla používají padělatelé peněz zvláštních osob, které 
falsífikáty v oběh uvedou tím zpúsobem, že vydávají je 
buď, když panuje temnota, nebo velký nátlak, anebo 
takové okolnosti, že těžko jest peníze ohledně jejich 
p ravosti zevrubně zko umati. Velmi často bývají obětmi 
padělatelů peněz malí ž ivnostníci , sedláci a vÍ1bec osoby 
nezkušené. B y l-li rozš iřovatel falsifikátli dopaden, a 
lze-Ii za to míti , že on o falšování peněz nebo bankovek 
vědomosti m á, budi ž bez prodlení úřadu předvedell. 
.J e-li n ebezpečí v prod len í, budi ž, před se vzato ihn ed pro
hledá ní osoby a domll. Fa lešné nebo podezřel é peníze 
mají bi 'ti zasl[lny Ílřacl 1l za účelem vyšetřová ní, a sice 
v pl"íč in č papírov5' cll pen ěz , zdali byly cesto u hekto-

14* 
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grafu, Iitografu nebo fotografie, kresbou, pomocí n ě
jakého lisu nebo jinaký m zpúsobem nápodobeny; v pří
čině mincí, zdali byly lity, raženy, anebo jiným zpúso
bem vyhotoveny. 

Padělatelé peněz jsou z pravidla kresliči, litogra
fové, fotografové, klenotnící, slévači cínu, kovodělníci, 
zámečníci, kováři atd. , zkrátka lidé, kteří již na zá
kladě svého povolání v těchto pracích jakousi zť učnost 
a předběžné vzdělání mají. J eiich dílny s plotnami, vál
ci, razidly atd. budou se nalézati na odlehlých místech, 
v osamělých domech, v zříceninách, v hrobkách, ve 
sklepích, jeskyních, v opuštěných šachtách a · v opuště
ných horních dílech atd., aby hřmot, jemu ž při výrobě 
nelze se vyhnouti, nebyl slyšen nebo pozorován a ne
vzbudil pozornost sousedit 

Casto bývají též známky ku hraní, z méně cenných 
kovú zhotovené, pozlaceny a postříbřeny a v oběh ja
kožto peníze uvedeny. Proto nesmí takovéto známky 
(tantesy), ai jsou z kteréhokoliv kovu, nésti obraz nebo 
erb nějaké osoby, která buď dříve vládla nebo nyní 
vládne, dále nesmí míti žádnou podobu s měnou, která 
v tu- nebo v cizozemsku v oběhu jest; při tom lhostej
no, zdali jsou provrtány, anebo zda li slouží za známky 
nebo za ozdobu (dekr. dvor. kanc. z 17. září 1801 sb. z. 
soud. svaz 16 č. 54). Dle výn. min. v nitra z 20. května 
1887 Č. 6459 má býti proti osobám, které se zabývají vý
robou nebo prodejem marek ku hraní, které dle veli
kosti , barvy a podle odznaku rakouskirm mincím jsou 
podobny - zavedeno trestní řízení dle § 325. tr. zák., 
po případě dle dekr. d vor. kanc. z 17. září J 801 a 23. 
července 1807 a z 21. října 1813 Č. 16.332). - Dle § 78. 
živ. ř. mají majitelé živností svým dělníkúm vyplatiti 
mzdu hotov~lmi penězi ; užívání marek k ú čelu tomu 
bylo výn. min. vnitra z 6. června 1895 Č. 8794 vzhledem 
k § 78. Ž. ř . jako nedovolené prohlášeno. 

189 ŽHÁŘSTVÍ (§ 166.). Tohoto zločinu se do-
~ pustí ten, kdo něco přec\sevezme, z čehož podle 

úkl,idn jeho na cizím majetkn pO;' ií r vzejí ti liliÍ. bY ť i 
oh d l nebyl vyše l nebo žúdn é ~ kody lIehj'1 Z/J{lsobiJ. 
Trest: těžki' žalář od 1- 20, po případě doživotní těžk~, 
ž alář a trest smrti. 
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BEZTRESTNOST ŽHÁŘSTVÍ (Š l G8.) . Přičinil- li se 
p ři založeném ohni pachatel sám z lítosti a j eště v pra
vý čas tak, že všeliké škodě zabráněno. budiž všeho 
trestu prost. 

Kdo zapálenim svého majetku (§ 169.) , v jakémkoliv 
zlém úmyslu předsevzatým, i cizí majetek vydá v ne
bezpeč í ohně, dopustí se rovněž žhářství a potrestán 
má býti podle míry § 167. -

Kdo svůj majetek zapálí, aniž by při tom cizí ma
jetek ohrožován byl (§ 170.), že též ohněm zachvácen 
bude, není sice vinným žhářstvím. ale ovšem podvo
dem, pokud tím hledi zkrátiti práva osoby iiné, nebo 
někoho v podezření uvésti. - (Viz § 197., 461. a 209. 
tr. z.) 

Poznámka : Zapáleno-li pro zmaření exekuce, není tu 
čin dle zák. z 25. května 1883 Č. 78 ř. z., nýbrž zločin 
dle § 170. tr. z. (rozhod. kass. soudu z 18. května 
1885 č. 14072). 

OPATŘENi. Při žhářství budiž především vyše
třeno, jakým zpúsobem oheň byl založen, zdali a které 
hořlavé látky bylo k tomu použito (petrolej. líh, honba. 
svíčka atd.), zdali požá r hned po založení vypukl anebo 
možno-li za to míti, že oheň založen byl pomocí svíčky , 
pomalu hořící, nebo pomoci doutnáku atd .. takže teprv é 
pozděii (hodinu nebo více hodin nebo dní po založení) 
vypukl, nebo vypuknouti měl. - Takovýchto prostřed
kú UŽije pachatel, bojí-li se, že by v podezření proti 
němu mohlo padnouti a když tedy zabezpečiti si 
chce dúkaz alibi, že byl v době vypuknutí požáru na 
jiném vzdáleném místě, a že tudíž nemúže býti pa
chatelem. 

Ačkoliv v nejčetnějších případech prostředek, kte
rý m oheň založen by l, spolu shoří, bude při zevrubném 
vyšetřování přece lze nalézti nějaké stopy, a proto 
budiž v sousedství požáru po nástrojích, zápalkách, lid
ských stopách ,atd, pátráno. - Při tom však nesmí 
býti zapomenuto. že tyto i od osob jiných (těch , které 
při hasení pomáhaly atd.) pocházeti mohou. 

Žhářství má púvod svúj v nejrozmanitějších příči
nách jako jsou : a) pomsta. zlomyslnost, nellávist, ne
přátelství atcl ., často osob ze služby propuštěných 
b) zisk uchtivost, jestli pachatel svou vlastní - vysoko 
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pojištčnou věc zapúli , aby dostal vysokon pojištěllou 
praemii. V · takých případech uvede dříve osoby uebo 
věci, které mají větš í cenu, v bezPečnost. Paliči tohoto 
druhu jsou zpravidla silně zad lu žení a chtějí si tímto 
zPlIsobem pomoci, proto bude třeba vyšetřiti i majet
kové poměry pohořel ého; c) snaha, zakrý ti stopy něja
kého dříve spáchaného z l očinu (ku př.: snaha osobu 
dříve zavražděnou , nechati spáliti , aby tímto zpi'lsobem 
z l očin v raždy byl zakry t; snaha zaviněný úpadek po
žárem do takového světla uv ésti, jako by by l nezavi
něn, snaha, odh alení zpronevěřen í zameziti, úmys l, za 
zmatku při požáru panujícího n ě j akou kráde ž spáchati; 
d) náklonnost ku žhářství, aniž by tu bylo vlastně zlého 
úmyslu; v případu tom jedná se o pomatenost rozumu, 
následkem které mnoh é osoby jeví neodolatelný pud 
»zapáliti «, Tento pud objevuje se u ch lapci'! a hysteri
ckých děvčat; e) nedbalost a lehkomyslnost ku př. : ne
opatrné zacházeni s třaskavými a ohněm nebezpečný
mi látkami, kouření nebo neopatrné zacházení s hoří
cím světlem, kamny; zanedbání předpisi'! vydaných 
v pří čin ě zamezení nebe zpeče nství ohně; konečně f) 
náhoda : udeření blesku, jiskra lokomotivy, sebevznětí 
(mnohé látky, ku pL: kyseliny, seno, len, koudel; ta
bák, uhlí, vzn ěcují se totiž samy sebou -- přístupem 
vzduchu, vlivem slunce, vody, třením a z jilJých příčin. 

Za účelem posouzení polehčujícich a přitěžujících 
okolností má při vyšetřování bý ti zjištěno: a) zdali pa
ch::ttel vícekráte se pokusil o zapálení, kdy, zda ve dne 
nebo v noci, a v kterou hodinu; b) zdali by l zpi'!soben 
požár na cízím majetku anebo zdalinebezpeéí takové 
blízké bylo; nebo c) zdali tím život nějakého člověka 
vydán byl v nebezpečí a mohl-li to pachatel předvídati; 
d) zdali požár mohl se snadno rozšířiti a jak vysoká 
jest škoda jím zpi'!sobená. 

O pomoci při požáru viz odst. 382. 

190 A. ZAMEZENÍ NEBEZPEČí polÁRU, 
§ 435. Předpisy: »Stavitel, mistr zednický a te

sařský, jenž prováděje stavbu nebo předsebera ně
iaké změny něco zřídí, což zapovězeno jest v řádech 
hasicích nebo stavebních zvláště vydaných, dopustí 
se přestupku . « Trest: 50-400 korun, v případu opa-
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kování - pokuta dvojnásobná, konečně ztráta živ
nosti; na políry a dohlížitele : vězení od 3 až do 14 dni'!. 

»Hrnčíř, kamnář, klempíř, plechař anebo zámečník 
(§ 438,) nebo kdokoliv jiný kamna dělá. když proti 
předpisu vy danému k odvrácení nebezpečí ohně, po
stav í kamna, dopustí se přestupku.« Trest: pokuta od 
10-50 K, v případu opakování - dvojnásobná po
kuta; konečně ztráta živnosti; na pomocníky: vě
zení od 3--14 dnů. -

»Zřídí -li někdo bez stavitele světnice podkrovní 
nebo provádí-li nějako u jinou stavbu, anebo zjinač í-li 
sám o sobě něco na komínech, na kamnech, ohledně 
čehož se podle předpisu má prve předsevzíti oh le
dání v příčině ohně, dopustí se přestupku.« T rest: 
pokuta od 50-400 K, na tovaryše vězení od 3-14 dnll. 

Kominík (§ 442.), kterýž na kamnech, na ohni
štích nebo topení nebo komínech n ěco shledá, co jest 
nebezpečným pro oheň, povinen jest oznámiti to svému 
mistrovi, anebo kde žádných mistrovství není, jakož 
i tehdy, když vymetaje po druhé, opět něco pro oheň 
n ebezpečného shledá, přímo úřadu bezpečnosti.« Trest: 
vězení od 1 dne až do 1 týdne. - Mistr kominichr 

(§ 443.), kterýž na oznámení od tovaryše mu u či'něné 
opomene předsevzíti ohledání, anebo shledá-li skuteč
ně nebezpečí ohně, vlastníkovi nebo správci domu to 
ihned neoznámí, a kdyby tento tomu nevyhov ě l, úřa
du bezpečnosti dále to ohlásiti opomene, potrestán buď 
za tento přestupek 10- 100 K; týmž přestupkem vi
nen jest mistr kominický, který opomene dle povin
nosti živnosti své (§ 444.) čas od času vé svém okresu 
přihlížeti nebo dáti přihlížeti, zdali komíny náležit ě 
vymetány. Dle zákona ze dne 25. května 1876 Č . 45. 
z. z. pro CechY ustanoví obecní starosta, jak často 
či š tění komínů má se vykonávati. - Cištění konati se 
má v zimě aspoň vždy za 2 měsíce jednou; kde se 
ale dělá větší oheň , zejména v dílnách a to várnách, 
budiž čištění konáno častěji, ano, bylo-li by toho tř eba. 
vždy v 8 dnech. Ruské komíny mohou .k návrhu ko
miníka a s náležitou opatrností vypáleny býti, ač 
ud ě lí-li k tomu obecní starosta svolení. 

Dle hasicích řádlt nutno na venkov ě vymetati ko
míny v zimě aspoň po 6 ned ělích , v létě každé 3 mě-
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síce ' ve městech podle potřeby topení kažLle -4 ne
děle: po 14 dnech nebo po 8 dnech. Viz hasicí řád pro 
Moravu, zákon z 5 dubna 1873 Č. 35. a pro Slezsl\O 
z 2. února 1873 Č. 20. z. z. - Viz odst. 220. a 382. 

Kupci a luamáři (§ 445.), kteří mají obchod stře~
l1ým prachem nebo jiným zbožím pro oheň nebezpec
ným (§ 336. lit. 0, a kteří ve svých kupeckých krá
mech nebo jinde v domě svém chovají toho větší zá
sohu než zvláštními předpisy v pI-íčině toho vydanými, 
clov~leno jest, anebo kteří neopatří podle předpisu své 
dovolené zásoby dopustí se přestupku.« Trest. pokuta 
50 K a ztráta záSobY; v případu opakováni trest dv?j
násobný konečně vězení do jednoho městce a ztrata 
živnosti. Viz také odst. 215-219. 

Obchodníci a živnostníci (§ 446.), kteří mají zásobu 
jakýchkoliv věcí snadno chytlavých a chovají je na 
púdě nebo na jiných nebezpečných místech, kde ne
jsou opatřeny zdí nebo nále~itým odděl~~ít;J, royne~ 
kdo (§ 447.) zásoby sena, siamy nebo dnvl k pale1ll 
tam kde na to jsou zvláštní senníky, dřevníky nebo 
jiné' schrány, na jiných místech složí, dopusti se pře
stupku. Trest: pokuta od 50-1000 K. 

Poznámka. Látky takové nesmí podle hasičských 
řádú býti skládány u komínů, na s]Jáleništích nebo na 
půdách. Totéž platí o píci, loučích, InLl a pod. -
K letování v bytech a na ' půdách má býti použito 
takových kamen, při nichž vypadávání žhavého uhlí 
nebo vytrysknutí jisker i při silném tahu napro~t? n~
možným jest. Rovněž mají vždy po _ hotově statl na
doba a dvě vědra vodou naplněná (nař. vídeň. mag. 
z 16. srpna 1884 Č. 163.353). 

"Služebné osoby (§ 448.), jimž přísluší topení a 
které kladou do ústí pece dříví k sušení, aby je měly 
při ruce, dopustí se přestupku.« Trest: vězení od 1 do 
3 dnů. 

"Služebníci (§ 449.), učňové a tovaryši anebo kdo
koliv jiný postižen bude s holým světlem ve skladišti. 
stodole. v chlévě, y dřevníku, nebo kde uloženo uhlí, 
sláma seno nebo jiné věci snadno chytlavé, dopustí se 
přest~pku.« Trest: vězení od 1-8 dnů; dopustí-Ii J.e 
jeho pánové služební, pokuta od 50..,--1000 K; neopatrJ-
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li k osv ětleni jJutf'ebllých svitilell, pokuta 5U korun. 
~§ 452. a 453. 

,)Kdo ve chlévě, v sen níku nebo stáji na s:ámu nebo 
ve stodole anebo -vůbec na takových místech. kde se 
nalézají věci snadno chytlavé (sem patří dle hasi č. 
řádÍ! též mosty, ulice mezi tržními boudami, dřev
nice, tesárny a lešeni, dále kouření pI-i zásobách oleje 
minerálního a p'od. [nař. z 23. ledna 1901 Č. 12 ř. z. a j. 
v.]), kouří tabák, rovněž kdo na blízku stodoly, kupy 
sena nebo stohu obilí anebo na blízku pole, kde úroda 
buď ještě stojí nebo úroda požata ještě sklizena není, 
oheň udělá, oheň v lese rozdělaný zanedbá uebo zcela 
ho neuhasiv opustí, dopustí se přestupku.« Trest: vě
zení od 1 dne až do 1 týdne. Viz odst. 236. 

Poznámka. Zákon z 3. prosince 1852 Č. 250 ř. z. 
ustanovuje : § 44. Sdělá-Ii se v lesích nebo na kraji 
lesů oheií nebo užívá-Ii se tam věcí pro oheň nebez
pečných, má se při tom jednati s největší opatrností. 
Vzejde-Ii zanedbáním opatrnosti této nebo z jiného za
vinění ohněm škoda, povinen jest ten, kdo je tím vi
nen, škodu takto povstalou nahraditi a nenastupuje-Ii 
tl! obecný trestní zákon, může mu uložena býti pokuta 
od 10-80 K nebo vězení od 1-8 dnú. § 45. Kdokoliv 
nalezne v lese neho na kraji lesa opuštěný oheň, má 
to oznámiti obyvatelům nejbližšího stavení na té stra
ně, kterou jej cesta vede. Obyvatelé ti jsou povinni, 
oznámiti to ihned představenému nejbližšího místa a 
majiteli lesa nebo jeho zřízencům. Opomene-Ii kdo 
oznámiti, že les hoří, pokutován buď 10-30 K anebo 
vězením od 1-3 dnů. 

§ 46. Majitel lesa, jeho lesní zřízenci nebo místní 
představení mohou veškeré okolní osady vybídnouti. 
aby přišly hasit lesní poŽár. Lidé vybídnutí mají ihned 
s nářadím hasičským k tomu potřebným pospíšiti na 
místo, kde hoří, a tam skutečně pomáhati. § 48. Místní 
představení, kteří by opomenuli učinit vybídnutí k hlá
šení lesního požáru, buďtež potrestáni 10-100 K; ti pak, 
kdo by vyhídnutí takového od představených místních 
učiněného bez dostatečné příčiny poslušni nebyli, buďte 
potrestáni 10-30 K nebo vězením od 1-3 dnů. 

J de-li nebo jede-li kdo s pochodněmi (§ 454.), musí 
pochodně před dřevěnými mosty a před osadami nebo 
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pf'ed lesy pud trestem lUU- lUOU vl\. zhasit}., Pu~tmistři 
mají cizincllm. kteří jedou po poste. zvláste PrtPome~ 
nouti. by předpisu toho šetřili. Postilionové a ná~ez~1ll 
voskové povinni jsou. pi'ipomenouti. toto po~estn~.m le
š t ě jednou po každé. když k takovym mlstum prtledou 
a nemají jeti dále. pokud pochodeň nezhasena. ]lnak se 
dopustí přestupku . (Trest v~~ení od k-8 ~nú.) Kd~b:y 
pocestný postiliona nebo koclho p~hruzkaml. I:~bo .nas!
lim nutil, aby jel. má to tento oznamltl v m~sl~ nelbhz
ším kdež doufá. že se mu dostane dostateclle pomocI. 
Tu 'má představený obce seznání pocestného stručně 
napsati a jsou-li pocestní neznámí! l!.a niSh ~~da.ti. aby 
dali jistotu pro trest. ale pak nema ]lm prekazetl v po
kračování jízdy. nýbrž má celý příběh ten ihned soudu 
oznámíti. 

Taktéž má každá osada právo. pocestného, jenž 
s hořící pochodní skrz jede. bez výmínky zastavití a 
hned úřadu to oznámiti. 

Dle hasič . řádů jest vůbec zakázáno choditi v osa
dách se žhavým uhlím. holý m světlem nebo hořícími 
dračkami. 

Kdo vznikající požár hledí zataiiti anebo když u ně
ho vznikne. opomene to oznámiti. dopustí se předstup
ku. Trest: pokuta od 20-200 K. § 458. 

Zatajení ohně lesního viz § 45. z. z.3. prosince 1?52 
č. 250 ř. z.; zatajení ohně v dolech. VIZ § 172 horlllho 
z. z 25 května 1854 c. 146 ř. z. 

§ 459. Kromě případů zvláště vypoč!ených V pře: 
dešlých paragrafech trestati jest za pr~st~pky take 
vúbec všeliké iiné činy a opomenutí, z IllC~Z se ,snad
no předvídati dá nebezpečí ohně. jako, kdyz s~. tre l,en 
nebo konopí při holém světle, kdyz se prt holem 
světle řezanka řeže, nebo . yoch!uje n~~o . ~lát~. , 
dále zapalování t. zv. svatol,:ns,kych ohpy.v palen.1 ca
rodějnic na místech nebezpecnych. zvlaste mezI do
my a zahradami. pouštění balonú po~ocí vzduchu I~l~
menem zahřívaného (t. zv. montgolf,le;es. '-; IZ ,~as. r,ad 
pro Te rst z 23. října 1854). vyžah~val11 sudu , Pl:1 stlncm 
povětří nebo na místech pro ohen n,ebezpecnych. vy.
palování komínÍ!. uschování nevyhasle~o yopel~ na ml
stě. kde může zpilsobiti škodu. spalovalll velkych mas 
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vey;etabili ckýclt lútek bez Pl'cdb ěž lléltu UZllálllcnÍ II 

v rchnosti . nedbalost hlídačů požá rních. nedají-li zname
ní na poplach. když oh eň vznikl; střílení nebo vy
palování ohňostroiiI v blízkosti domit a stodol. za
nedbání opatření. , jež vydána byla ohledně sršení jiske r 
z lokomotiv při jej ich jízdách osadami nebo v blíz
kosti t ěchto ; při stavbě domll poblíž že leznic parou 
provozovaných. špatné zabalení záp.9 ln ~'ch výrobkú. 
zanedbání předpisit v příčíně dopravy př edmětů pro 
oh eň nebezpečných. jso u přestupky a mají b~l ti dle 
ustanovení svrchu uvedených trestány . - . 

B. PŘEDPISY, TÝKAJÍCÍ SE POLICIE POŽÁRNí. 
A. V příčině budov vůbec. Zakázáno jest: 1. Nechállí 
otvorit v střechách. pakli nedají se úplné zavříti: 2. 
vstoupiti na pitdu v noci bez dohledu majitele domu 
Ilebo osoby. která k dohledu na dům jes t ustanovena; 
vstoupiti na pitd u s hol ým světlem a kouření tabáku 
na pitdě; 3. složení sena. slámy a jiných snadno vznět
livých látek na Plldách; 4. uschování popele a naho
řelého uhlí na pi'tdách ; jejich uložení v dílnách a v skla
dištích smí se státi jen v ohněvzdorných nádobách; 
5. uložení předmětťi pro oheľí nebezpečn$-'ch v soused
ství žárov íšf a komínů; 6. vypalování komín ll. aniž 
by při tom bylo obecní hasičstvo. 

B. Ohledně dílen. 7. Uložení záso b lnll. konopí,
smoly. tuku nebo Vných pro oheň nebezpečných látek 
v převelkém mnozství; 8. ohřívání klíhu. ferme že a 
jiných snadno zápalných látek v jiný ch. než zvláště 
k tomu ohněvzdorně konstruovaných přístrojích; 9. opo
menutí. uhasiti oheň. který ještě před uplynutím pra
covní doby hořel; 10. použití plamenů k osvětlení 
sloužících. kamen a jiných žároviš f bez náležitého opa
tření bezp ečnostního. v dílnách. kde se látky pro oheň 
nebezpečné zpracovávají; zanechání oc1padkú mimo do
bu pracovní tam. kde dříví. p'apír a hořlavé látky se 
zpracovávají. 

C. Ohledně skladišť. 12. Uložení aetherických te
kutin. líhu . petroleje a jiných snadno vznětlivých látek. 
jejichž výparem výbušné plyny vznikaií. v jiných míst
nostech než těch . které se ohněvzdoľllě daií uzavří ti 
a opatřeny JSOll ]Jřlměřen~lm a neustá le činným vent i-
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laélli!ll zar-izellÍllI a jejichž pudlaha jcst lak zařízL:II<l, 
že vytékání uložených látek z nich jest . nemožným; 
v takovýchto skladištích má vždy pohotově býti do
statečné množství písku a lopata; vstoupení do skla
diště dovoleno jest toliko ve dne anebo se svítil
nou bezpečnostní, která již mimo ně byla osvětlena; 
ži\l1ostníci, kteří podobné látky zpracovávají ne
bo na skladě mají, musí míti vždy v zásobě uzna
ně dobré svítilny bezpečnostní a tyto musejí býti v po
řádku . drženy. K takovýmto podnikitm náležejí: a) ply
nárny a dílny, kde . plyn se vyrábí, ať jsou kterého
koliv druhu; b) továrny na vÝl:obky dehtové; c) che
mické laboratoře; d) vyráběči voňavek ohledně skla
dit látek aetherických, lihových a jiných snadno zá
palných materialií; e) lékárníci; f) kořalečníci; g) ob
chodníci lihem; h) obchodníci petrolejem a látkami 
příbuznými; i) materialisté a droguisti. 

D. Ohledně dvoru a míst pod šírým nebem. 13. 
Vypalování sudit na jiných místech než těch, která 
vrchností za vhodná byla uznána, a vypalování při 
větru. 14. Bez povolení vrchnosti: a) spalování před
mětit většího objemu anebo množství; b) skládání dříví 
a jiných snadno hořlavých předmětit. 15. Použití po
chodní na ulicích, silnicich, na veřejných místech bez 
úředního povolení. 16. Osvětlení výkladních skříní ne
bo vchodit do obchodit nebo do domu svítilnami petro
lejovými, které zvenčí jsou upevněny. 

Nařízení min. z 15. července 1908 Č. 163. ř. Z. 
UPI avuje zachúzení s celluloidovými odpadky. ~ § 1. 
Za celluloid ve smyslu tohoto nařízení pokládají se ta
kové hořlavé látky, které se skládaií z nitrované cellu
losy nebo chemIcky podobných látek a z kafru nebo 
z iiných vyplňovacích prostředkit s přídavkem barviva 
nebo bez něho, jakož i látky, které se vyskytují v ob
chodu pod názvem celluloidový roh, xylonite, matiěre 
plastique atd. § 2. Živnostenské závody, v nichž cel
luloid se vyrábí nebo jest uložen, jsou vždy podrobeny 
schválení živnostenského úřadu. Vyňaty jsou toliko 
živnostenské závody, ve který ch se vyrábí celluloicl 
nikoliv zahřá·tím, pokud za jeden den vyrobené množ
ství celluloidu nepřesahuje 1 kg., pak takové skladní 
místnosti, ve kterých současně není více uloženo nežli 
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5 kg. ce!.luloiclu. Závody, ve který ch se celluloid vy rá
bí nebo se ho užívá bez podstatné změny útvaru 
(na př. navlékání celluloidovSrch perel, zasazování ka
menll do hřebenitv a brejlových skel do celluloidovSrch 
obru.?), ~sou podrobeny schválení živnost. úřadu, když 
ITmozstvl cellulOldu za den vyrobené nebo upotřebené 
přesahuje 5 kg. 

§ ll. V každé pracovní místnosti musí býti vý
věskem naznačen počet dělníkit v ní přípustných . Míst
nost taková musÍ b:{rti proti ohni bezpečná - a tak 
zařízena, aby se prach v ni nemohl udržovati; proto 
buďte stěny až do výše 2 metrit nad podlahou opa
třeny nerostným nátěrem, který se dá omývati. V pro
vozovnách takových .nesmí ani na stěnách nebo na 
oknech nebo podlaze hořlavé látky rozvěšeny nebo 
upotřebeny býti. -

Provozovny, ve kterých se za den více než 20 kg. 
celluloidu obrábí, nesmějí býti pod obytnými místnost
mi (byty, dílnami, obchodními místnostmi atd.), pokud 
tyto nenáležejí k témuž závodu nebo pokud nejde o bu
dovy. které ustanoveny jsou, aby v nich výlučně dílny 
byly umístěny. Na ochranu osob, které se zdržují nad 
provozovnami, musí býti učiněna potřebná opatření. 
Provozovny, ve kterých se za den více než 100 kg. 
celluloidu obrábí, musí kromě toho od staveb v menší 
vzd~lenosti nežli 20 m. jsoucích býti odděleny silnými 
zdmi bez otovoru a na stranách otvory pro dvéře a 
okna ustanovenými odděleny býti od veřejných cest a 
staveb vzdáleností aspoi'í 20 m. Okna a podobné otvory 
pracovních místností, z kterých by při požáru pla
menné jazyky mohly vyšlehnouti, nemají ústiti na ta
kové chodby, korridory, schody atd., které slouží k chil
zi v budově a za nebezpečí jsou nutnými cestami zá
chranný mi. Okna a podobné otvory nemají . také polo
ženy býti naproti úzkým ulicím atd., když by vyšlehlý
mi plamennými jazyky ohroženy býti mohly osoby n'e
bo protilehlá stavení. - V:{rchodové dvéi·e pracoven 
musí i s dveřní zárubní ohnivzdorně bHi zřízeny, 
musí se samy zavírati. na vellek otvírati a vésti pří
mo do . š íra, II: $choclrllll, .n8 chodbll 8t(1. Ka žcl{1 ]lJ'a 
covnamú míti aspoÍÍ jedell východ. - Délka cesty 
ocl pracoviště až k východu nemá zpravidla činiti více 

[ 
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nežli 10 m. V pracovních místnostech smell bý ti umÍ
stěny toliko závodní zařízení ku provozov ání nezbytně 
potřebná. - Osvětlení. §§ 20.- 25. Pracoviště mají 
bý ti za dne dostatečn ě denním světlem opatřena. K o
světlení buď pou žito buď elektr. žárovek nebo plynu. 
Plameny nesmí býti nikdy otevřeny. Osvětlovací tě
lesa musí bý ti připevněna. Zapovězeno vyráběti plyn 
k osvětlování nebo topení v provozovnách samých. 
Petrolejov~Tch lamp může bý ti užito, když jsou opa
třeny kovový mi nádržkami na svítivo a ochranný mi 
kuklami. Lehce zápalných tekutin a lehce zápalného 
petroleje nesmí bý ti použito. - Svíček smí bý ti jen 
v ohněvzdorných svítilnách pou žito. 

Topení a větrání. §~ 26.-30. K ohřívání pracoven 
buď upotřebeno topení parou nebo teplou vodou. To
pící tělesa a roury nemají přijíti v dotek s lehce hořla
vými látkami a tak upravena, abv se " nich prach ne
mohl usazovati, resp. aby lehce mohl b~T ti odstraněn. 
Takový ch kamen smí bý ti užito, do kterých se přiklá
dá z venku. - Přetopení má b~T ti zamezeno. Pracovní 
místnosti musí bý ti dostatečně větratelné, a o to pečo
váno, aby zápalné plyny , páry a prach - při obrá
bění celluloidu vznikající, bez nebezpečí byl odváděn. 

Zásoby materiálu a odpadky. (§§ 38.- 43.) V pra
covních místnostech smí za suchého uložení současně 
jen tolik celluloidu v zásobě bý"ti chováno, kolik se 
srovnává s denní potřebou a sice v schránách proti 
ohni bezpečný ch, které mají bý ti aspoň 2 metry od 
každého topeni ště vzdáleny. Celluloidové odpadky 
smějí bý ti uschovány v pracovních místnostech při su
chém liložení ve množství nej výše 5 kg. Nepřipouští 
se uschovávati odpadky v py tlích . Ony smějí spále
ním bý ti zničeny jen ve množství nejv5'še 1 kg. a jen 
pod š'ír~T J11 nebem spo l ehliv ~l mi osobami. Zapov.ězen~ 
jest vvsy pávati je do žump atd. anebo odstranovatI 
je s domácím smetím. Dělníci n esmějí celluloidové 
odpadky do svých by tlI odnášeti. Celluloidové odpad
ky za práce vznikl é buďte jakmile je toho třeba, aspoň 
však polodenně sebrány a do schrán k tomu určen~T ch 
dúnv které nesmějí b~i( i ot evřen i? chov ltny a mají nej
méně' d enn ě pi'i skonécní prace v~' pr;'lZ(ln ě nY h\ ·ti. Ccl
IlIl oic1ové zbož í smí bý ti v lJraCOV llúcll Il c j v~' šc ve 
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J!lnožství jednodenní v~T r?bY a musí bý ti tak uschováno, 
UPI aV} J!l1 a aby ochraneno bylo od přímého ú činku 
sluneclllch paprsku. 

y závo~!1í.ch místnos}ech, ve kterých se koná práce 
ohn em zylaste nebezpecná, nesmí bý tí hotové zboží 
zao?alo~an? ~ehce zápalné tekutiny k provozovúní 
potrebne O}h, ether atd.) smějí bý ti v zásobě chován y 
v pr~covnach toliko v nádobách proti vý buchu bez
p.e čnych a • .Jen. ,:e množstvích, kterých je nezbytn ě 
t~'eba k~ .. pnsl~s~ym pra..covním úkonltm. Takové teku
tl~y .smeJl nal.ev~n~ a prelévány b~l ti" toliko nad vhod
nyml plechovyml tací s vysokým okrajem a Vypouště
clm ks>houtkem za uvarování všeho nebezpečí, že by 
se vznaly. -

Prostř~d~y k haše~í a poplašné signály (§§ 44. až 
59.). V kazde pra~ov~ne, pokud v ní nejsou po ruce 
hy~ranty atd., mUSl by tl na vhodném místě káď na 100 
litru ~odou ~aplněná, v jejíž blízkosti mají bý ti po
!lOtove chov~na ~!esI?oň 2 hasičská vědra a několik 
Impr~gnovanych satku nebo houní, a na každém pra
c?vnnTI. miste: kde se · celluloid vyrábí a vedle každé 
zasobm sch rany s cellyloidem neb s celluloidovými 
o?padky. postaven kbehk s vodou. Jsou-Ii v pracov-
111 ch mlstnostech zásobY lehce zápalný ch tekutin 
b~ďte na blízku nich popel, písek atd. pohotově cho~ 
vanJ:'. V celluloidových závodech s několika pracov
nami buďte zařízeny poplašné signály. 

Skladiště. Připouští se ukládati celluloid až do 
5~0 kg a odpadky celluloidové až do 100 kg v budo
vach v0t:ytnyc~ a ~ ji2:ý m účelům zřízených, jsou-li 
bez?ecne Pl'O!l ohm zn~e21Y a to v nádobách proti 
o~m bezpe.cn~~h . Skl~clI ste musí bý ti ohněm bezpeč
ne a nesml znz~n~ by t I v přímém sousedství závodú 
ohn ě n:.. n e~e.zpecny ch. Ona musí bS' ti tak po ložena, 
abv pn p.ozaru ch~dby, schod y atd., které jsou určeny 
v budove p.ro. chuzl (kommunikaci), neby ly ohrože
n ~ plam.ennyml Jazyky. Umě l ému osvětlení skladních 
m~stnostl buď se co možná vystříháno . Musí-li takové 
~TI l stn ostl uměle bý t i osvětl en y, smí se to státi buď 
jen z :,enku s vě t e ln ~' mi zdr oji, které j ~ ou těsnou skel-
11 00ľ z fly ě r oll od sk ladní prns to r~' oc] clel eny, nebo 
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uvnitř toliko elektr. vakuovými žárovkami. Zapově
zeno jest do skladních místností s otevřeným světlem 
choditi. Úpravy k topení v celluloidový ch skladištích 
nejsou dopuštěny a není ďovoleno , v nich snadno 
zápalné tekutiny ukládati. Není-li v nich hydrantů 
atd., musí v nich býti káď nejméně na 100 litrů ';0-
dou naplněná a několik hasič. věder. Do skladl1lc~ 
místností smějí vstupovati osoby k tomu povol~ne. 
Kouření tabáku a každá manipulace s rozžehadly JSou 
zapovězeny. Tato zápověď jakož i z~'p,ov ěď P1Jstupu 
osob nepov olaný ch a v s tupu do skladlsť s otevre~ym 
světlem buď vyvěšena nápadný m způsobem na v sech 
vchodech a vhodný ch místech skladišť. Dále buď ve 
skladišti vývěskem zřetelně uvedeno ~ejvětšj m!,?žs~í 
celluloidu a jeho odpadků , které v \l em sml by tl ulo-

ženo. . ' h ' t t h Prodeiové místnosti. V prodeJovyc mIs nos ec . 
ve kterých se ve větším množství uschovává zboží 
celluloidové musí snadně po ruce býti voda nebo 
suchý písek k hašení. Zboží nesmí přijíti v dotek 
s topícími úpravami a otevřenými plameny. 

Trest : pokuta od 2- 200 K nebo vězení až do 
14 dnů . , h 

Úřady mají revidovati občas závody , ve ktery c 
se celluloid nebo celluloidové předměty, odpa,SlkY vy
rábějí nebo uschovávají a naříditi." aby odst~al~eny byly 
shledané závady, které by ohrozovaly vere]l1OU bez
pečnost nebo bezpečnost dělníkiI a sousedstva. -

KALCIUM-I\ARBID (min. nař . z 14. list?pa~u 1?01 
č. 184. ř. z.) budiž bez ohledu na mnozstvl vzdy 
uschován v kovových schránách neprůdušných a ne
promokavý ch, které musí bý ti uzavřeny. vSchrány t~t? 
buďte tak zařízeny, aby se daly snadne a bezpecne 
zase zavříti, kdy ž by toliko část z I1Ich byl,a vzata 
a mají na přední straně bý ti opatřeny náp.adny m n~d
pisem : "Kalcium-Karbid. Budiž vždy pe~hvě uzavrel2 
a v suchu chován!« Dovoleno jest, kalclUm-k~~bl,? a~ 
do 150 kg ukládati v oby dlený ch domech" pn cvemz 
však v jed1lé ka ždé kovové sch rán ě I;esml ohsazevno 
Iy,ai více než ~o kg. karbidu . Místnosti k torllll III"l:e: 
n e: IllllSí co možná chrúněny bý ti od llebezpeče ll s tv l 
oh1l ě a rd vllikání vlhkosti. S klepllí místn os ti jso ll za 
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vš ech okolností vylou čeny. Kalcium-karbid ve množ
stv í více než 150 kg., nebude-Ii uložení, jak se před
v ídati dá , dé le trvati jak 3 dni, musí uschovún bý tí 
v u zavřených skladištích . .Jde-Ii o delší, jak se před
vídati dá, uložení kalcium-karbidu ve množství více 
než 150 kg., musi k tomuto účelu upotřebeno bý ti 
zvlá štních skladišť, ve který ch kromě lučebnin k či
štění acetylenu užívaný ch nesmějí uloženy bý ti žádné 
jiné látky . - Tato skladiště musí býti stavěna bez
pečn ě proti ohni, musí miti lehkou střechu, směji míti 
toliko dveřní a okenní otvory , které se dají bezpeč
ně proti ohni zavříti a nesmějí státi v inund ačním 
obvodě, aniž smějí býti dostupna v zestupné vodě 
spodní. - Ventilace musí bý ti vy datná a ventilační 
otvory stá le otevřeny. a musí bý ti tak zařízeny, aby 
déšť a sníh iimi do skladiště nevnikal, avšak aby 
pl y n i z nejvyšších částí místnosti mohl unikati. Ve 
skladních místnostech nesmí se zacházeti s otevřeným 
světlem . V těchto místnostech kouření jest zapově
zeno. V prodejový ch místnostech múže kalcium-karbid 
uschován býti až do 20 kg. Kalcíum-karbid budiž roz
melňování tak, aby každékoliv vznikání prachu bylo co 
možná uvarováno: při obsáhlý ch pracích tohoto způ
sobu buďte dělníci opatřeni respirátory a ochrannými 
breilemi. On smí bý ti zasílán v neprodyšný ch a nepro
mokavých kovový ch schránkách. Zařízení acety lového 
osvětlení smí míti místa ien s povolením v rchnosti a 
podle systému dříve schváleného. 

O tekutém acetylenu platí ustanovení zákona ze 
dne 27. května 1885 Č. 134 ř. z. - Vyráběti a užívati 
tekutého acetylenu , vyjímaje vědecké pokusy v labo
ratořích toho času se nedopouští. - Plynný acetylen 
smí vyráběn a upotřeben bý ti toliko ve směsích s ji
ný mi plyny po zvláštním povolení polit. úřadů zem
ských . - Místnosti, ve který ch mají býti postaveny 
přístroje na acetylenový ply n, musí býti nepromokavě 
drážděny, dostatečně větratelny a musí míti dostatečné 
světlo denní, jakož i dvéře na venek se otvíraiící. Ven
tilační otvory musí bý ti stále otevřeny a tak zařízeny , 
aby déš ť a sníh nemohl jimi vnikati. - Tyto otvory 
hucfte tak zařízeny, aby ply n 111 oh 1 unika ti i z nejvý še 
polože nStch Ul stí místnosti . V těchto místnos tech ne-

15 
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buďte zř izována žádná oh ni š tě a místnosti tyto smel! 
osvět lovány býti toliko zvenku skrze uzavře n é sklo. 
U všech místností v § 24. uvedených budiž na vchodo
vých dveř ích umístěna t abu lka s nápisem: »VÝrobiš~ 
acety lenového plynu! Cizím vchod se zapovídá. Každé 
zacházen í s o tevřen ým světlem a ko uření j est co nej
přísněji zaká záno. Vypukne-Ii ohel! na blízk u vý robiš tě, 
hlavní l<ohoutek nesmí bý· ti dříve otevřen. ·dokud není 
plné j istoty o tom, že nejsou již osoby v těch ohrože
ný ch místnostech, do který ch potrubí sahá. Aby vy
pukl~r požár mohl bý ti uhašen, budiž v místnosti stále 
pohotově chován písek, popel nebo země. V místnosti. 
ve které se nalézá generator, nesmí nikdy současně za
cházeno býti s vodou a karbidem. Zbytk Y bliďte u všech 
přÍstrojtl vyp razdňovány tak. aby neušlo takové množ· 
stVÍ acetylenového ply nu, které by v místnosti mohlo 
utvoř iti výbušnou směs plynovou. V příčině vedení ace
tylenového plynu mají platiti ust anovení plynového re
gulati vu ze dne 9. května 1875 z. ř. Č . 76. 

§ 44. Odpadky z přístroiú na osvětlovállí acetyle
lIem buďte vllbec odstraňovány neškodný m zPLIsobem. 
Mohou býti do žump vy lévány, čas po čase na pole 
vyváženy, nebo mllže jich b~f ti upotřebe no k d ě l á ní mal
ty nebo k vápenému n átě ru . - ~ 45. Odstraňovati zby t
ky vyléváuím do záchodll dopouští se toliko u přístrojll 
e) a f) paragrafu 17. a to toliko tenkráte, odstraní-li se 
po dtd<ladném smíšení s množstvím vody alespoň deset
kráte větším a je-li zařízen a kana1isace se splachová
ním vodním; jinak buďte odpadky z u vedell~' ch přístro
HI odstraňovány zpúsobem v § 44. dotčeným. Pro od
padky ze přístrojú druhu g) a h) paragrafu 17. buďte 
založeny zv láštní nepromokavé jámy s dobře přiléhají
cím víkem, jichž obsah budiž čas od čas u na pole vy 
vážen nebo ho múže bý ti upotř ebeno k dělání malty 
lIebo k vápenému nátě ru stěn. - § 46. Přestupky toho. 
co v tomto nařízení jest ustanoveno, trestají se dle mi
nist. nař. z 30. září 1857 Č. 198 ř . z. pokutou od 2- 200 K 
nebo vězením od 6 hod in do 14 dnú, pokud nenáležejí 
pod všeob. zákon trestní nebo trestní ustanovení živ~ 
nost. řádu nebo jin~r ch zákon!!. -

Ohledně vyrábění, uložení, dopravy a drobného pro
deje. obzvhišlě pro oheií nebezpečných minedlních ole-
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iú ustanovuje min. nař. ze 17. če rvna 1865 Č. 40 ř. z. 
§ 1. Zasílání min erálních oleiú kteréhokoliv druhu smí 
se díti )e~ ':' nádobách, jež zamezují všeliké vypařování 
a l~ro tekant obsahu a p/'i skládání nemohou snadno býti 
posk?zeny. Ty to_ J':ádoby maií býti označeny slovem: 
»ohnem nebezpecne«. § 3. Doprava jejich na že lezn icích 
smí ,se státi jel~ nákladními vlaky a sice ve vozech. 
Idere k po~l e~nllT~l: vozu nejblíže zařad ěny jsou. Tyto 
VO~y ne,s ml by tl zadnou svítící lampou opatřeny a ne
sm l take na t ěchto vozech žádné snadno hořlavé nebo 
vyb~chuFcí pr'edm~ty spolu naloženy b~r ti. VOZY. na 
llI,cl: z mll1er.al. o l~l e naloženy jsou, nesmí postaveny 
byh v kry t ych mlstnostech a musÍ býti na obou stra
nách opatřen y zřetelným nápisem: »ohn ělll ne
bezpečn é«. Minerální oleje nesmí býti ve skladištích 
a, toliko .mimo_ tě~h míst nakládány , vykládány a sk lá
dany . v leJIch z bltzkosti nejsou žád né jiné hořlavé látl,v 
MiperálnÍ _ o~eje, které došly. musí b5rti adressátem' be~ 
prutahu pre]llluty. (VIZ ohledně zásy lek petroleje vÝnos 
min. obcll. z 29. če rv n a 1873 Č. 21.516 a dále ohledn~ za
oba lování petroleje. aetheru petrolejového a podob. 
sradno vz nětlt vých z nich připravovaných výrobků. re
glement dopravní pro že lezn ice z 10. prosince 1892 Č . 
207 ř. z. a nař. min. obchodu z 1. zář í 1893 · Č . 138 ř. z .. 
- ~ 4. Při doprav ě na jin~rch silnicích nesmí vozy mi
neral. olejl obtěžkané, býti zanechány v kryt~r ch míst
nostech a musí stále b~r ti pod dohledem. § 8. Jakožto 
»sv ~~i vo(~ Spl~ b~rti ,toliko O!ly mi~l .. oleje, pradávány. 
Ide! e nelmene na 40 R.. zah raty by tl musl aby se za-
pálil y a dále h ořely. - • . ~ 

, .Minerální oleje. lderé nesmí prodávány biti jakožto 
sV lhvo, mohou ve množství více jak 5 centLI toli ko 
v budovách neobyd lených a od budov obyd len:\rch jen 
ve vzdá lenosti, která vrchn ostí za přiměřenou nalezena 
by la, sldádállY b:\' ti. Men ŠÍ množství mohou i jinde sklá
dány bý ti č , ale jen v nádobách d obře u zavřených . 
V obou pnpadech mUSÍ místnosti, kde jsou složenv 
b:\' ti ohnivzdorné a SIllÍ jen svítilnou bezpečn ostní přě~ 
kročeny býti. Miner. oleje. ji chž jako svíti va pou žíti lze 
mohou PQ lIál ezu místníh o ú řad u i ve množství přes 5 
ce ntCI v blldovách obvd liteln:\'ch složeny býti - avšak 
Jeli v núdohúch dohře II z<)v ř e n~' ch a místnosti. ve kte-
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rých jsou složen y , musí bý ti ohnivzdorné a nesmí se do 
nich s otev řenym světlem vstupovati a v nich kouřiti. 
Vyráběti minerál. oleje z dehtu, jakož i destiJJo vání su
rový ch dehtových zemních olejů dovoleno je toliko 
v továrnách od příbytktl lidsk~Tch vzdálený ch, a ž ivnost. 
Madem schv álen~T ch. Zároviště musi bý ti od místnosti 
destilační úplně odděleno a zásobiště. jak pro surový 
olej, tak pro dest il ované v~l robky určené, musí tak za
řízeny bý ti, aby v případu požáru továrny, před shoře
ním byly chrán ěny. Trést: pokuta do 200 K nebo vězení 
do 14 dnů. - Viz tak é min. nař . z 10. února 1868 Č. 13 
ř. z. ohledně min e r. olejů, kte ré se při teplotě' pod 3D' R. 
vzněcují, - a vyhlášku mor. mís tod rž. z 16. března 1882 
Č . 41 z. z. - ohledně zamezení neštěstí následkem vzní
cení tekutin s nadno hořlav~Tch (lihoviny, benzin, terpen
tý n, aether, atd. , jež ve sklepích lekárníkú a materialistú 
se uchovávají). 

191 ZLOMYSLNÉ POŠKOZENÍ CIzíHO MA
JETKU. (§ 85.) pokládati se má za z ločin ve

řejného násilí, kd yž bucfto : a) škoda z toho vzeš lá ane
bo kterou pachatel v úmyslu mě l, převyšuje 50 K. nebo 
když nehledíc na velikost škody, b) vzej íti z toho mú že 
nebezpečí pro ž ivot, zdraví neb o bezpečnost těla lidem. 
anebo ve větší míře na cizím maj etku, nebo kdy ž c) zlo
myslné poškození spácháno na železnicích, nechť se 
jízda po nich provozuje parní silou či bez ní nebo na 
zařízeních k . nim patřícich. na prostředcích dopravních. 
strojích, nářadích, nebo na jiný ch věcech, jich ž se k pro
vozování jízdy užívá, nebo na parolodích. st rojích par
ních. kotlech parní ch, díl ech vodních, mosteoh. přístro
jích i v bá ních, nebo když vúbec spácháno za okol
ností zv l áště nebezpečn~Tch. 

Trest: v případu a): těžký žalář od 6 měsícú až do 
1 roku; v případu pod b) a c) těžk:íT žalář od 1- 5 let. 
po případ ě až do 10 let. - Vzešel-Ii však z poškození 
skutečně úraz jin:\Tm na zdraVÍ, bezpečnosti těla nebo ve 
větš í míře na majetku. potrestáni buďtež v i!lníci těžkým 
žalářem od 10- 20 let a je-li tu okol ností zvláště přitě
ž ujících - těž lC\l m žalářem doživo tním. Povstala-li z po
škozeni takovéllo smrt člověka, a m ohl-Ii to pachatel 
předvídat i , potrestán buď smrtí. 
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Ohl ed!l \: SPORŮ RUŠENÍ DRŽBY se tý kajících 
jsou dle § 339. ob. obč. z. příslušnými soud y . Orgánové 
bezpečnostní mají --vyjma při vý trž nostech na ulicích , 
pI-i nich ž jes t jim podle jejich instrukce zak ročit i to .. 
liko jako smírči orgán intervenovati (v iz odst. 22). ' 

Obtěžování lomozem, štěkáním a vytím psa hlída
cího za , doby nočni mú že za ruše ní držby pokládáno 
bý ti,; strany, které si v příČině té stěžuji, buďtež od
kázány na civilní soud. -

Z~OM YSLNÉ POŠI\OZENÍ STÁTNÍHO TELEGRA
fU (~ 89.). Zlomy slné poškoz ení ně které části státního 
telegrafu a všeliké zúmyslné přeru še ní dopravy, jakož 
i vše liké zúmyslné zneuž ití tohoto státního zřízení, po
trestati se má těž k:í' m ža lářem od 6 měsíci'! až do 1 ro
ku, a je-Ii škoda zvláště dúlež itá, anebo je-Ii tu zvláš tní 
zlomyslnost, od 1-5 let. (Viz také odst. 138. al. 2) Ve 
všech jiný ch případech jest poškození cizího majetku 
tres tati .jako přestupek vězením od 1 dne až do 1 měsíce. 
(§ 468. tr. z.) 

O svévolném poškození v iz odst. 138. - T:í'mž tre
stem stíhá se také všeliké poškození předmětú v § 85. 
lit. c) (viz odst. 191.) zmíněných, jakož i jednání v § 89. 
(odst. 191.) naznačené, vztahující se na státní telegraf 
a telefon, stalo-li se toliko ze svévolné lehkomyslnosti 
nebo ze zaviněné nedbalosti. Krádež, která s takovýmto 
poškozením ve spojení jest, tresce se zvláště. O z lomy 
s lném poškození v iz odst. 191. 
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III. 

ČÁST POLlTICKO-POLICEJNÍ. 

I. TRESTNÍ MOC POLICEJNÍ, ŘÁD EXE
KUČNÍ A POLICIE POVYKOV Á. 

192 TRESTNÍ MOC POLITICKÝCH A POLI-
CEJNíCH ÚŘADÚ (cís. nař. z 20. dubna 1854 č. 

96 ř. z.). § 1. )} Všeliká nařízení, opatření a všeliké ná
lezy, jež zeměpanští úřadové političtí a policejní v obo
ru úřední své plisobnosti buď sami nebo z rozkazli úřa
d~1 přec!stavených vydají, vykonávaji se těmito pomocí 
zakonnych prostředkli, které jim příslušejí. § 5. Jestli po
vinnost k práci nějaké nebo nějakému konání naturální
mu vyřknnta zákonem, nařízením úřadu politického ne
bo usnešením obce, od příslušného úřadu schváleným 
a neučinil-li někdo povinnosti této k vybídnutí úřadll ne
bo představených obce, kteří ji mají vykonati, bnď do
cela ne, nebo ne úplně anebo ne v náležitý čas, má se 
dáti práce, která ještě schází, na škodu a náklad dlu ž
níka udělati a náklad na ni učiněni' má se od obmeškal
ce podle ustanovení v §§ 2., 3. a 4. obsaženi' ch vymoci. 
aniž se připouští jaké námitky proti obnosu za to vy
počtenému. jejž byl politický úřad za prav~" nalezl. § 6. 
Jestli potřeba takové práce. kteráž se pro nebezpečeu
ství z prodlení anebo za příčinou zvláštní povah y její 
ocl jiných osob. bYf i na náklad povinného nedá vy ko
nati , mají povinníci přidrženi bý ti. aby ji sami vvko
nali. § 7. Byla-li v oboru plisobnosti úřadll pOlitick\' ch 
nebo policejních vydána zápověď nějaká. ať se vztaho
va la na nějaký jednotlivý č in anebo na činy jistého dru
hu. mají přísluš(lí úřaclové političtí Il ebo policejní. aby 
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předpi~u t?muto zjednali prlichocl. použíti prostředkfI 
vyko navaclch a exekučních . k cíli vedoucích. přímo 
proti těm. kteří hledí zápověď přestoupiti anebo dAle 
jí nešetří a mají uložiti trest na přestoupen í nebo zpro
tivení se vyměřený. anebo nebyl-Ii by výslovně zvláštní 
trest ulože n. trest ustanoven ý v § 11. § 8. Pl"i vykoná
vání nařízení a zápověclí. od úřadú politich' ch nebo 
pclicejních vydaných a při vedení exekuce od nich zpú
sobeném. má četnictvo nebo stráž policejní v místě ú i
zená dle instrukce své proplljčiti assistenci. již potřebí. 
a úřadové mají právo dodati nařízením svým dostateč
né váhy použitím assistence vojenské. § 9. Zeměpanšti 
(Iradové političtí a policejní mají právo, obeslati osobv 
v jejich obvodu úředním se nal ézající, jich ž jest pii 
n ějakém jednání úředním potřeba. Nemliže-li se pl"ipu
sti ti. aby se obeslaný dal zmocněncem ověren ~rm ' za
stoupiti. má se v obsílce výslovně připomenon t. že se 
obes lan~' má osobně dostaviti. Kdo neprokáže. že ne
mllže přijíti pro ' nemoc. cli uravost nebo jinon podstat
nou překážku. jest povinen. obeslání učiniti zadost a 
dáti zprávy. jež úřad od něho žádá. Nedostaví-Ii se obe
slaný. obešle se kromě zvláštních případú poznovu. 
s vyhrožením peněžité pokuty 2 až 40 K a toho. že se 
nali vydá nebo vym{l že rozkaz postavovací. pakli by se 
nedostav il. Nedoslaví-Ii se obeslaný přece. ačkoliv se 
prokáže, že byl obeslán a nepředlož il-li žádných plat
ných příčin omlouvacích, múže se mu uložiti peněžitá 
pokuta a dle potřeby proti němu rozkaz postavovací 
vyhotoviti. Výjimkou mliže se v pilných případech ji ž 
v první obsílce s výslovným připomenutím. že dosta
vení jest nutné, podotknoutí, že nedostaví-li se obe
slaný, bude naň vydán rozkaz postav ovací • . načež jest 
dovoleno. postaviti obeslaného ihned při prvn ím nedo
stavení. jež nebyl dflvodně ospravedlnil. - Stalo-Ii se 
obeslání od úřadu politického. vyhoto ví úřad politick~r 
sám rozkaz postavovací. Představený obce ale má po
žádati, aby by l vydán rozkaz postavovací na toh o. 
kohož byl bez ú činku obeslal. u úřadu politického. je
mu přímo představeného a má prokázati potřebu po
stavení a to. že obeslání řádně bylo u č in ěno. Rozkaz 
postav ovací vykoná se skrze služebníky úřadl! politi
ck:('ch nebo policejních anebo četnictvem nebo stráží 
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policejní v místě zřizenou a ule potřeby assisteuci VD-. 
jenskou. § 10. Představení obcí mají pod vyhrůžkou 
piedepsaných škodných následků, nařízení jim zeměpan. 
úřady politickými pilně a bedlivě vykonávati a byvše 
k nim obes láni, se dostaviti. § 11. Choval-li by se kdo 
proti předpisům policejním na místech k veřejnému 
shromáždění ustanovených, jmenovitě v nějaké poslu
chárně, v divadle, v tanečních místnostech (na pÍesích), 
v hospodě nebo kavárně atd., též na železnici, na pár
niku, ve voze poštovním atd., tak, že by tím pořádek 
a slušnost porušil, zábavu obecenstva přerušil nebo 
jinak pohoršení způsob il, nebo dopustil-li by se n ějáké 
demonstrace, kterou by se na jevo dávala nechuť k vlá
d ě nebo u vádění v nevážnost nařízení jejich, potrestán 
bude kromě toho, že bude snad vzat ve vyšetřování od 
SO lldu trest., pokutou pořádkovou od 2-200 K, nebo vě
zením od 6 hod. až do 14 dnil, dle toho, která pokuta se 
bude viděti podle okolností bý ti přim ěřeněj š í , nebo v ice 
účinkující. Co se však týče tres tu, který se uložiti má, 
budiž se spravováno zásadou, že se trest nemá nikdy 
vymHovati výše, než co č iní nejnižší stupeň trestu 
toho, který by se podle zákona trestního byl musel ulo
žiti, kdyby čin , o nějž jde, byl mě l povahu přečinu nebo 
přestupku podle ustanovení tohoto zákona trestního. 
(Viz odst. 76 a 209.) § 12. Jako jest orgánům politickým 
a policejním pod přísným zodpovídáním za po
v innost uloženo, aby se při jednání úředním vl1či každé
mu slušně chovali, tak má se každý i k nim, když vy
konávají úřad svůj, s úctou chovati. Kdo by tedy a) 
k úředníku politickému nebo policejnímu, když dle zá
kona úřad svůj vykonává, nebo k stráži a služebníkům 
v rchnostenským, kteří na n ějak ém mís tě veřejném nebo 
v příbytku soukromém úřední rozkaz vykonávají, cho
val se spurně a uráž livě a o chování takovém, úřed . cha
rakter uráže jícím, ač by l dříve napomenut, setrval, kdo 
by se b) proti představen ému obce, když vykonává ně
jaký rozkaz, jej ž vykonati mu dle zákona nebo mocí 
zvláštního nařízení od úřadu daného uloženo jest: se
trvale spu rn ě a urážlivě choval, nebo kdo by c) ve 
spise, k úřadu podaném, kterýž byl sám sepsal nebo kte
rýž k jeho poru čení sepsal někdo iiný; psal způsobem 
úřad ten urážejícím, nebo kdo by sp is takov~r jinému 

i 
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by ! sepsal, upadne v tres t v § ll . ustallOvc l1 Ý. - § 13. 
Skutek budiž způsobem co mužná nejj ed nocLušš im vy
hledán. V případech § 12. lit. a) a b) mClže se prohlášení 
úředníka nebo služebníka politického anebo policejního, 
kteréž byl, dokládaje se úřední své přísahy, u č inil, ja
kož i podobná výpověď představen ého obce, pukud se 
okolností nějakou nestane pochybným, pokládati za do
statečn é k důkazu právnímu. § 14. Vykonávati moc 
tres tní v příčině čin il v § ll. jmenovaný ch přísluš í 
v místech, kd e se nalézá zeměpanský policej. úřad, úřa
du tomuto a kde úřad u tako vého není, politickému úřa
du okresnímu. V případech § 12. připomenutých má však 
nález trestní vynésti představený úřadu politického nebo 
policejního, při jehož úředním řízení se někdo tak cho
val, že má za to bý ti potrestán a choval-Ii se kdo tak 
proti představenému obce, tedy má nález ten vynésti 
představený toho polit. úřadu okresního, v jehož obvo
du .iest obec, jíž se týká. § 16. Za rovné zeměpan . úřa
cll1 m politickým pokládají se, co se týče vykonávání 
11l0ci trestní a exekutivní, ve výše položených para
graÍéch ustanovené, i ti úřadové obecní (magistrátní) . 
kterýmž v přikázaném jim obvodu úředním svěf"eno 
jest řízení politické na místě zeměpan. úřadů okresních. 

Dodatek: Min. nař. z 30. září 1857 č. 198 ř. z. us ta
no\ uje: Jednání a opomenutí, která platný mi zákollY 
nebo n ař ízeními, která úřady v mezích · své pitsobnosti 
by ly vydaly, všeobecn ě za trestná nebo z ohledů poli
cejních nebo z iiných veřejných ohledů za protizákonná 
byla prohlášena, aniž by však v dotyčných předpisech 
u lčitý trest na ně byl uložen, mají - pokud se na n ě 
všeobecný zákon trestní nevztahuje, trestána pokutou 
od 2-200 K nebo vězením od 6 hodin až do 14 dnLI. 
Řízení náleží úřadům svrchu uveden~rm . -

PŮSOBNOST OBCÍ (zákon z 5. března 1862 Č . 
18 ř . z.). 

Čl. IV. Pl1sobnost obcí jest dvoj i a sice samostatná 
a přenesená. 

Čl. V. Působnost samostatná, to jest ta, v níž obec 
šetříc zákollLt říšsk~rch a zemsk:{' ch sama se voln ě mCt že 
na všem ustanovovati a dle toho nařizovati a opatření 
činiti , - obsahuje v sobě vit bec vše to, co se pi"edkel1l 
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a ptjprvé prospěchu obce týče, a v mezích jejích vlast
ními sil allli opatřeno a provedeno býti múže. 

V tomto smyslu patří sem zv láště: 

1. spravovati dle vMe jmě ní své a záležitosti ke 
svazku obecním u se vztahující; 

2. přihlí že ti k bezpečnosti osoby a jm ění (odst. 
61-190 ; 

3. péči míti o zachování obecnich silnic, cest, míst 
a mostlI, též o bezpečné a snadné jezdění po si lnicích 
a vodách, jakož jí přísluší také konati policii polní 
(odst. 220-244); 

4. příslu ší jí konati policii k včcem pot ravním se 
vz táhuiící, přihlížeti k prodeji na trhu, zv láště pak do
hlíže ti k míře a váze (odst. 341-351 a 281) ; 

5. vykonávati polici i zdravotní (odst. 282-340); 
6. konati pol icii če led i a dělníkú se týkající a drželi 

ruku nad řádem čeledním (odst. 27); 
7. konati policii mravnosti (odst. 269); 
8. pečovati o chudé a obecné ústavy d obroči nn é 

(cdst. 211); 
9. konati policíi v příčině staveb a ohně, držeti ruku 

nad řádem stavebním a u dě l ovat i policej ní povo lení kll 
stavbě (odst. 190, 220, 381-384): 

10. pfedsebráti dobrovolné li ci tace věcí moviti ' ch 
(odS t. 193 a 267): 

ll. trestati přek ročení policejní hodin y v příčin ě 
uzavření hostincú a kaváren (dle min. rozhod. Zr 24. led
na 1865 č. 20.689) (odst. 196; 

12. dle rozhod . min. z r. 1865 Č. 2272 vykonávati 
policii v příčin ě chování protipolicejního na veřejn~/ ch 
místech, shromáždištích, pokud ono dotýká se toliko 
místní policejní púsobnosti obce a nevybočuje v takové 
výti žnosti, jež se trestají podle trestního zákona nebo 
v demonstrativní činy proti v l ádě, které mají daleko 
větší než pouze místní dllležitost a tudíž bezprostřední 
zakročen í v rchnosti v yžadují (v iz § ll. cís. nař. z 20. 
dLbna 1854 Č. 96 ř. z.) . 

Z vvšších ohledú státních mohou j isté zá lež itosti 
mís tní policie v jed n otli v~'ch obcích zákonem bs/ti při
kázány zv láštním zeměpa n. orgá ntlln. -
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L I. VII I. Obec zastoupena jest v obcCllích zú lež itu
stech obecním vi'borem a obecním představcn stve m. 

CI. X II. Výbor jest orgánem usnešení činícím a pře
hlížejícím, pře dstavenstvo orgánem správu vedoucím a 
vykonáva jícíl11. Obecní představený jest pQvinen za úč e 
lem vykonávání místní policie učiniti žádoucí opatření 
a pečovat i o zaopatření prostředkú, jichž k tomu třeba. 
Ve všech případech. kde (jako př i ep idemii ) pouhá 
místní opatře llí policej ní k ochraně veřejného blaha ne
vys tačí, anebo kde síly obce ku odstran ě ní Il ebez peč í 
jS')ll n edostatečn ilJni . má obecní představe n ý bez p rú
tahu zprav iti o tom politick ~, ú řad okresnÍ. 

TRESTNÍ PRÁVO OBci (d le obecního úfadu). Po
klid vykonávání po licie místni není zákonem Pl:enešeno 
na orgány zeměpan ské. miHe v:\/bor v mezích zákonú 
vydávati nař ízení policie místní se tý kající. jež mají 
platnost pro obec a mll že na přestoupení takov:\' chto 
naří~ení ustanoviti pokutu až do· 20 K nebo vězen í do 
48 11C>din. 

Pc:kud jes t v zákonech a nařízeních, jež vztah ují se na 
odvětví po licie místní. která k púsobnosti obce náležejí, 
n ějaký' trest vyměřen a pokud pře!>toupeni těch to zá
konú a nařízení se netrestá dle zákona trestního. př í sluši 
v případech přestupkú moc trestní pfedstavenému spolu 
s 2 obecními rady. Tato moc trestní spadá do pře n esené 
Plt~cbnost i . Kromě pokut peněž itých a v přiÍ)adu. že 
v iník nemohl by platiti, k romě. vězení nesmi žádné jin é 
tresty uloženy bý ti. Odvolání (rek ursy) proti nálezúl11 
obecn ích úřadú jdou na okresní úřad politický. 

DOHLED NA OBCE. (Nejvyš. rozhod. z 10. če rven
ce 1850 o púsobnosti policejních úřadli.) 

§ 31. »Přes to. že správa policie místní př ís lu š i obci 
v dcsahu v obecních statutech blíže určeném, má po
licejní úřad povinnost. obrátiti zřete l svúj na nedostatky 
v této sp rávě a ohledně nich se s obecními orgány po 
dcbrém dohodnouti a jim ochotně vstříc jíti. zv l áště 
ale v případech větš ích nehod, jako jsou požár, PU
VOde!1 atd. s nimi ruku v ruce jíti a pokud to možno. 
oh l edn ě opatření, která jest třeba učiniti, se ji ž dříve 
s nimi doroz ll měti." - - § 32. »Nevo'hově la-li by obec zá
l11ysllllll policie, má tato opatření, jež odkladu nestrpí 
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Ll Z ohl ed il veřejll ých jsulI 1111 tll Ll, sama bcz\l rod l e n č 
učiniti a o tom úřadu představenému zprá vu dáti." -
§ :-33. )}Po licejní úřad má sv:s' mi orgány obec u vykoná
vání místní policie, jí příslušející co nejúčinněji podpo
rovati a jí přestupky místní policie, ohledn ě nichž tres t
ní moc obci přísluší, oznámiti.« 
193 EXEKUČNÍ ŘÁD (zák. z 27. května 1896 č. 

79 ř. z.). Exekuce má místa jen na základ ě pí
semného po vo lení polit. úřadu nebo so udú . - Orgánové 
výkonní jsou op rávněni, pokud ú če l exekuce toho vy ža
duj e, prohledati byt dlužníkúv, jeho sch rá nk y a třeba-Ii 
toh o, šetříce přiměřeně osoby, i samy ša ty, kte ré dluž
ník na sobě má. Orgánové tito smějí pro exek uci dáti 
otevříti vrata domov ní a dvéře sv ětnic zav řen é i schrán
ky u zavřené. J estliže by však ani dlužník, ani někte rá 
dOIOStlá osoba k jeho r o din ě náležející nebo od něh o 
k dozo ru zřízená neby la doma, buďte k exekučním 
úkonům právě vytčen:s'm přibrány dvě hodnověrné zle
tilé osoby pohlaví mužského jako svědci. Aby odstra
něn by l odpor jim kladený, orgánové výkonní mohou 
bezprostředně žádati za podporu orgánú bezpečnostních 
a třeba-li toho, také četnictva. Aby vujenská pomoc by 
la vymožena, obraťte se ku přednostovi soud u exeku č
ního (viz o assistenci: odst. 27.). Při exekucích proti 
aktivně s loužícím osobám moci ozbrojené nebo čet
nictva, není-li nebezpečí v prútahu, budiž pro odstraněllí 
odporu žádáno za přispění vojenského představeného 
dll'Ž níkova. Proti osobě moci ozbrojené nebo četnictva, 
kte rá službu vykonává, smí výkon exekuce teprve po
tom počat bý ti, když představenému velitelstvu t éto 
oseby by lo oznámeno jJovolení exekuce. V neděli a ve 
svátek, jakož i za času nočního úkony exekuční smějí 
přcd sevzaty býti toliko v případnostech naléhavý ch a 
s povolením přednosty toho okres. soudu, v jehož ob
vod ě úkon exekuční má býti vykonán. Usnesení, kter:s' m 
toto dovolení se dává, budíž dlužníkovi k žádosti písem
né pľoukázáno při úkonu exekučním. V císařských bu 
dovách dv orních, v bytě některého člena císařského 
domu, jakož i v bytě osoby , která v Rakousku používá 
exterritoriality (viz odst. 53.), mohou exeku ční úkony 
přEdsevzaty bi' ti toliko nej vyšším dvorním ma ršá l
st" ím. V budovách voje nských nebo v ojskem obsa-

(194, Tagli e a odmčny . ) 237 

zcn ý ch úkon y exek u č ní mohou bý ti v ykoná ny teprve 
po předchozím oznámení ve lite li budovy a s přibráním 
osoby vojenské od n ěh o přid ě l e n é. - Všechny osoby, 
kte ré s ú častn ěny jsou v úkonu exekučním, mohou pl'i 
jeho vý konu býti přítomny. Osoby, které ru ší exe
kuč n í výkon nebo které chovají se n eslu š n ě , moh ou 
orgá nem výkonný m b:s,ti vzdáleny a po případ ě dl e 
odst. 192. potrestány. 

O zmaření exekuce \I iz odst. 96., o kladení odporu 
v iz odst. 93. a 99. 

TAGLlE, ODMĚNY ZA UCHOPENÍ A UDÁ- 194 
Nf. V zájmu veřejn é bezpečnosti ud ě l uje stát za . 
jisté mimořádné výkony a za zvláš tní obezřetnost a ná
mahll jisté odměny, iež buď v p en ězích nebo v čes!
n~' ch odznacích záležejí. Případy ty jso u : 

a ) Zachránění života nějaké osoby z nebezpečí 
oh n ě, vody nebo udusení s vynasazením v lastního ž i
vota. Za odměnu musí bS,ti žádáno ve 4 nedělích , po
čítajíc ode dne zach rán ění; odměna obnáší 50 K a udě
luje ji politick:s' úřad zemský (min . nař. z 12. zář í 1854 
Č. 234. ř. z. a z 19. ledna 1853 Č. 10. ř. z. - § 32.). 

b) Oznámení nákazy. Odměna budiž přiznána tomu, 
kdo učinil první oznámení o podezřelých onemocněních 
a umožnil tudíž úřadu předejití zatajení vypuknutí a 
r o;šíření nákazy (dle § 14. zák. z 29. února 1880 Č . 37. 
obnáší odměna až 400 K. a dle § 27. zák. z 17. srpna 
1892 Č . 142. ř . z. obnáší 40-400 K.). 

c) Oznámení požáru, před pokládajíc, že hasičsk 'Íl 
řád ustanovu je odměnu pro t oho, kdo vypuknutí po~ 
žá ru oh lásil. Nárok takový mi'tže b~' ti také tenkrát 
zvednut, bylo-li u čin ěn o oznámení nejbližšímu stráž
níkovi. 

d) Lesní pych; nárok přísluší jen četníko v i a ustano
V' ljí obnos odměny zemské zákony. 

e) Zahubení dravé zvěře; odměnu dostane, kclo za
hubí b u ď n ějakého medvěda. v lka nebo n ějak o u li šku. 
\'S'šku odměny určují zem. zákony. 

fl Odměny za udání dúchodkových přestupki'l usta
no\'eny jsou v řádech monoJ)olov\' ch (na př. za ud ání 
přes tuJ)k {1 týkajících sc kolková llí hr acích ka ret - jež 
obnáš í pro udavače '/10, pro uchopite le ' / , trestného ob-
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HUSU (zák. z 15. dubna 1881 č. 43 ř . z.); rov nez má 
ne ivCtš í část obcí organisovan 5i ch ustanuvení o odmě
nách za vypátrání případů. kd e n ěkdo buď spotřeb ní 
daň nebo jiný poplatek obešel; odměna rov ná se výš i 
sk rácen ěho obnosu. 

g) Udání zapovězených her. Dle odst. 126. pam 
u d avač i '/, obnosu v banku nalezeného a zabaveného. 
Udavač. jenž se na hře sú častnil. stává se beztrest
ný m (§ 522. tr. z.). 

I četníkllln nebo policejní st rá ž i má se ona třetina 
za udání vyplatiti (min . naL z 29. září 1852 č. 197. a 
z 26. če rvence 1858 č . 13.409. -

h) Odměna za uchopení lupiče, která obnáš í dle 
pat. z 3. listopadu 1786 50 l(. 

ČETNÍCI mají nárok na taglie (praemie). když 
ne jen že vyko nali obtížnou svou službu, n~'br ž také že 
se v určitém případě obzvláště zasloužili .tím. že i přes 
meze povinnosti své službu svou konali. Pod touto 
pcdmínkou mají četníci nárok na odměnu: 1. zatkli-li 
kontraveni enty ze stavu civilniho a by lHi tito nápo
tomn i: odsouzeni. Odměna obnáší 8-120 K; při zatknutí 
prchlé osoby nalézající se ve vyšetřování - stejná od
měna. tedy v případu odsouzení dvojnásobná odměna . 
2. Za zatknutí prchlých trestanclI odměna až 60 K. 3. Za 
zatknutí prchlého rekruta odměna 8 K; za chycení 
zb ěhléh o aerár.koně. nebo zvíř ete 'k nosení určeného 
a jateč.ného '- vedle náhrady za krmivo odměna 4 K 
po případě 10 K. - 4. Oni mají jako jiné osoby nároky 
za chycení podloudníkú. odhalení a udání přestupkú dú 
cllodkových. za záchranu ž ivota. udání svádění vojáka 
k věro l omn osti (400 K) . -=-
195 NOREMNÍ DNY. (Min. nař. z 1. a 15. če r v 

na 1868 č. 81. a 98. ř. z.) NoremnÍ dny jsou ty. 
ve kterých veřejné zábavy atd. buď vllbec nemohou 
b5/t i pořádány anebo toliko se zvláštním ' povolením 
vrchnosti . Zapovězeny jsou divadl a a veřej n é plesy na 
ze l e n~' č tv rtek. velk~' pá tek. bílou sobotu. na hod bož í 
ve l ikonoční. na boží tělo. hod boží svatodu šní. š těd rý 
večer a hod boží vánoční. Představení k clobročinn\i ll1 
ú če l Clm mohou však úřady povo lena b ~· ti na hod bo ží 
velik(,noČni. svatod ušní a vúnoč ní . -
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_ K()pc~rty, p.ř edstavení , vystavení na odiV. a jiné 
ve r ťjne zabavy JSo u toliko na zelený čtv rtek ve lk5i pá
tek. bí lou sobotu a š t ědrý veče r zapovězeny. 

POLICEJNÍ HODINA. (M in. nař . z 3. dub- 196 
na 1855 Č . 62 ř. z.) V určitou , úřady ustanove-
nou )lodil1u mají se uzavříti v šecky hostince. výčepy a 
kayarn~: Po upl yn u~í této hocliny není hostl1m ani vst up 
al 11 5!als l poby~ y 111ch dovolen a to ani při zavřen ~l ch 
d ven cl! . Rovnez ustanovena jest úřady hodina, př ed 
kt: rou po?c:bné .místnosti nesmí se otevříti. Po uply
nULI j)o lI~eJI11 hodm y k zavření místností veřejných urče 
ne nfs ml hOStllITl nic bS/ti podáváno. -

0 • • 2 . . Právo, l1jíti. déle otevřeno. ud ěl uj e úřad buď pro
pLlJCc nl111 trvale lIcence nebo pI"ípad od případu . V li
CE:I1 Ci mll~í bý ti udáno. do kte ré hodiny místnost smí 
by tl Gtevrena. 

:l. Zápověď tato nevztahuj e se na cestující a vozky 
v z8 Jezd ních hostincích. . 

4. _ V přípaclu překročení policejllí hodiny má orgáll 
bé7pec nostl hostll1s~éh o (kavárníka) na t o upozo rniti; 
.st~. l o -1i se tak bez vysledku. má sám vyzvati hosty. abv 
rrústnost opustili - a případ úřadu oznámi ti . . 
_ .• VYkli?iti hos~y jest věcí hostin ského; strážníci ll

clll t,e t~k J en v_ nystnost~ch vykř ičených a osobami po
d~ 2,re l y ml navstevovany ch. - Hodina policejní mú že 
bvtl p rodloužena k žádosti inte resentově; prodloužení 
povoluje úřad policejní nebo obecní. 2áclost - i ústní 
p rcl léhá kolkovému poplatku 2 K. - . ' 

Trest na přestupek policejní hod iny: pokuta až clo' 
200, !<, nebo věze~í až clo 14 dnl1. - Ve Vídni nemají 
stl aZ l11Cl hostll1sk e a kavárníky pro přestupek tento n' 
šti::d r\ ' večer a na Sylvestra udati (výnos polic. ře c 
z 12. dubna 1892 Č . 112.939.). 

Dle vý n. čes le místodržitelstVÍ bylo v Čechách 
llIčení polic. hodiny ponecháno polit. úřadúm okresním 
Jetere mají v příčině té obecní přeclstavenstva vyslech~ 
nouti. aniž by na jej ich dobrozdání vázány byly . 

. Pro Moravu platí vyhláška mor. místodržit els tv í 
z lY. října 1896 Č. 81. z. z .• pro S lezsko vvhl áška zem 
]l~'aEsid i a s lezského z 30. li s topad II 1890 Č. 78. z. ;. ~ 
Z~,J(01I Z ID. k vě tlla 1894 Č. 51. z. z. - Nka.i ící se tn il eč. 



240 (197, Sbírka.) ________ _ 

zábav - a vyhláška zem. praes. z 8. listopad u 1894 
Č. 73 .. us tanov ující policejní hodinu pro s lezské obce. 
přiděl en é k c. k. polic. komisařstv í v Mor. Ostravě. a 
vyJ1]áška z 15. září 1896 Č. 54. z. z. - ustanovující polic. 
hc dinu pro kořalny v Opavě. -

Policejní hodina pro kořalny jest zvláště určena -
(ve Vídni v y hláškou magistrátu z 23. října 1905 Č. 5169. 
_ viz úřední list polic. ředitelstva ve Vídni Č. 52. a 53. 
z roku 1905). 197 v SBÍRKY (min. nař. z 19. ledna 1853 Č. 10. 

r. z.). 
1. Uspořádati sbírky peněžní a jiný ch dobročinných 

darf!. jakož i k nim veřejně vyzývati jest dovoleno jen 
se s\ olením polit. úřadu zemského. Povolení to uděluje 
se zpravidla jen k dobročinným a všeužitečným úče-
1\lm. na př. ve prospěch škol. kostelů. nemocnic atd., 
nebo když celé osady nebo okrsky ohněm. povodní ne
bo iiný mi živelními nehodami postiženy by ly ; nikdy 
všal ~ nesmí se uděliti jednotlivý m neštěstím stiženým 
osobám (min. nař. z 5. listopadu 1871 Č. 14.566.). Těmto 
oSébám nesmí se také vystavovati vysvědčení o tom. 
že stiženy by ly n ějakou nehodou nebo vysvědčení o 
chudobě k tomu cíli. aby buď žeb raly nebo dobročinué 
dary dům od domu sbíraly (viz odst. 125.). 

K sbírkám darů v určité obcí budi ž dříve vymo
ženo povolení místního představeného ve formě potvr
zení v knize sběrací (Sammelbuch). Sbírati dobročinné 
dary lze jen na základě sběrací knihy, do níž dárce 
mi zanésti vedle svého jména i darovaný obnos. Na 
první stránce této knihy budiž zaneseno udělené po
volení. účel a trvání sbírky, po případě i jméno sbě
ratele. Stránky sběrací knihy buďtež jak za sebou bě
ží. číslovány a budiž počet jejich v knize úředně po
tvrze ll . 

Všecky stránky musí býti protáhnuty nití. jejíž kon
cc musí bý ti opatřeny úřední pečetí tak. aby úmyslné 
vytržení jednotlivých listll bylo nemožno a všeliké zpro
lIe vHení - pokud to možno. zamezeno. 

3. Ti. kd ož sbíraií zpi'tsobem neoprávněným nebo na 
zákla d ě prošlého a Ll cohn ove ll ého povole ní. hllcftež Ílř a
dLi pi·edvedeni. 
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Výnosem min. vnitra z 24. ledna 1908 Č. 570. bylo 
prohlášeno, že zasílání prosebných listů nebo subskrip
čních listin na známé dobročince není uspořádáním ve
řejné sbírky. -, 

Žádosti za povolení k uspořádání veřejných sbírek 
podléhají kolku 1 K za arch; sběrací knihy jsou kolku 
prosty. 

4. K uspořádání veřejných představení, koncertů 
atd .. jejichž výnos má býti věnován dobročinným úče
lům, které tudíž jsou jaký msi druhem veřejných sbí
rek. jest taktéž třeba veřejného povolelÚ ; sbírky ve pro
spěch rodin nouzi trpících nebo ve prospěch jednotli
vých chudých nebo neštěstím stižených osob. které to
liko výminečn ě u příležitosti nějakého představení atd. 
uspořádány bývají, isou přípustny; o sbírce takové bu
diž však úřadu učiněno oznámení. - Sbírky dobročin
ný ch darů. které obyčejně opatřenci chudobinců s uza
vřenými pokladnicemi dům od domu konají, jsou i na 
dále v obvyklé míře dovoleny. . 

O sbírkách k účelům nedovolený m viz odst. 80. 
Proti osobám. které na základě žebravých · dopisů pod- ' 
POľll vylouditi se snaží tím. že- líčením nepravý ch sku- . 
tečností útrpnost vzbuditi hledí (t. zv. tarchenj) - buď
tež dle odst. 174. zakročeno. U polic. ředitelství ve Víd
ni byla výnosem z 10. května 1905 Č. 2705 (Úřední list 
č. 23. z r. 1905) zavedena sbírka rukopisů známých a 
nez.námých zločinců, jmenovitě podvodníků a mezi nimi 
i tarchenů. 

HRY SPOLEČENSKÉ. při nich ž výhra nebo 198 
prohra nezávisí jedině nebo hlavně od náhody. 
nýbrž od dovednosti hráče, jsou ponejvíce v kavárnách 
dav cleny. Dle § 16. lit. g. rozpadá se živnost hostinská 
v následující oprávnění: a) v přechovávání cizinců; 
b) v pc.dávání pokrmů; c) ve výčep piva, vína a ovoc
ného vína; d) ve výčep a v prodej v malém líhový ch 
nápojů; e) ve výčep vína umělého a polovína; f) v po
dáváni kávy. čaje. čokolády, jakož i jiných teplý ch 
nápojťt a občerstvení jiného druhu, g) v chování dovo
lených her. Majitelé živností těchto musí za každé 
z tčchtcJ oprávnění - tedy i za oprávnění »chovati do
voleHf hry« zvláště žádati a musí jim toto v koncessi 
zvlášťě bý ti vytčeno. - Maiitelé živností. kteří proti 

16 
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právu v místnostech svých i dovolené hry trpí. buďtež 
udáni. 

K uspořádáni t. zv. koulení v kuželky o cenu (Best
oeler Praemienschieben) jest třeba úředního povolení 
(obec. starosty): hazardní hry a sázky jsou však při 
tom zakázány (viz odst. 126.). 

Jakožto veřejná loterie jest v Rakousku t. zv. malé 
loto povoleno (patent z 13. března 1813 Č. 27. sbirky 
pol. zák.): v Uhrách t. zv. třídní lotterie: v Bosně a 
Hercegovině jsou obojí zakázány . - Živnostenské ohla
šování. sprostředkování a živnostenský prodej cizo

'zemský~h losů. promes, lotterii jsou zakázány, losy a 
Výhry propadají. V ohledu tom jsou Rakousko, Uher
skc a Bosna mezi sebou cizinou. I uveřejnění tažebních 
listill třídní lotterie jest trestati dle § 7. zák. z 28. března 
18S9 Č. 32. ř. z. Lottokollektantům v Rakousku jest 
min. výn . z 9. září 1857 Č. 19.897 pod trestem 20 K 
zakázáno míti v místnostech svý ch snáře a je stranám 
k použití pfljčovati. -

Věcná lotterie. Vyhrávání zboží. skvostil a effektli 
všeho druhu jest jen se svolením úřadu dovoleno. -
Dle patentu z 13. března 1813 rozeznávají se výhry 
věcné na tahy číselné lotterie a iiné výhry. Při vý 
hrách prvějších ' smí býti dle dekr. dvorní komory ze 
4. května 1818 Č. 16.406 vydáno 90 losů. - k čemu ž 
použito musí býti ' blanketů k tomu zvláště tištěných 
(výnos min. financí z 30. května 1887 Č. 103. ř. z.) . -
V~'hry mohou však také na tah c. k. lotterie pomocí 
t. zv. subskripčních archů uspořádány býti. - řiausí
rovánÍ losy jest zakázáno. Při věcných lotteriích k do
bročinným účelům (Wohltii.tigkeitslotterien), které jsou 
od aerar. číslové lotterie nezávisly a zvláštní tah mají. 
nemusí býti použito předepsaných losů . - Žádosti za 
povolení k uspořádání věcných lotterií k dobročinným 
q zbdným účelům. jež u fin. úřadů dojdou. mají býti 
ihned polit. úřadu zemskému zaslány. který o žádosti 
zavede vyšetřování a ji k vyřízení fin. ministerstvu 
po~tGupí (výn'. fin. min. z 16. května 1868 Č. 14.568. -
o p(·platcích ohledně věcn1'ch lotterií viz zák. z 31. 
března 1890 Č. 53. ř. z.). -

T. zv. »přístavy štěstěny. tombola« a pod. podniky. 
při nichž .e:alanterní zboží, zlaté a stříbrné náčiní, skvo-
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sty a Jm e veCl jako vý hry určeny jsou a jez hráč jen 
na základě losu vytáhnutého z bubinku nebo z kola vy
hraje. mohou jen s povolením úředním uspořádány bý ti 
a to i tehdy . když uspořádány bý ti mají při veřejn1'ch 
zábavách. při nich ž vyjma vstupného nic za los ne
musí se platiti (vý nos min. fin. z 30. května 1865 Č. 
2'J. - Výnos česk. místodržitelství z 20. srpna 1876 Č. 
38.545 bylo upozorněno na podomní obchodníky, kteří 
s jižním ovocem v hostincích hausírujíce hosty k za
po\ěi. eným hrám svád ějí tím zPtlsobem, že hráč má 
v edlc jižního ovoce i jiné věci v kartonu složené ob
drže·ti jakožto výhru. - Proti těmto osobám jest elle 
pat. z 13. března 1813 zakrčiti. Proti oněm. kteří hrají 
"sudú lichá« nebo ))výše a níže« - jest jako proti 
hazardníkům zakročiti (vý nos min. fin. z 23. srpna 
1857 Č. 30.743. Dotčení hráči mají bý ti nejbli žšímu polit. 
nebo polic. orgánu přivedeni. 

Žertovné bazary. Při nich připadají předměty stej
né ceny na každý los a nejsou tedy loterií dle patentu 
loterního. - K jejich uspořádání je taktéž povolení 
úředního zapotřebí. Předměty výhry musí bý ti nepa
trné avšak stejné ceny. nesmí záležeti v penězích nebo 
v peněž ních hodnotách a musí každý hráč obdržeti 
předmět, který se jeho sázce rovná, tedy nesmí obsa
hovati t. zv. nicky (výnos dolnorak. místodržitelství 
z 28. dubna 1887 Č . 1934. -

Držení t. zv. pokoutních totalisatérů, kteří přijímají 
sázky při dostizích mimo dostižnÍch míst klubu žokejů 
v Pt áteru, jest zakázáno (viz vyhlášku polic. ředitelství 
ve Vídni z 9. září 1895 Č. 85.394.) (Viz zák. z 31. břez
na 1890 Č. 53. ř. z. a min. nař. ze 26. května 1890 Č. 93. 
ř . z. a zák. z 13. prosince 1862 Č. 89. ř. z. v příčině uspo
řádání sázek při dostizích a regattách.) 

Vyhrávání nebo prodávání zbOŽÍ prostředkem t. zv. 
systému sněhových koulí byl prohlášen vý nosem min. 
vnitra z 14. dubna 1900 Č. 11.605 a z 13. srpna 1900 
Č . 29.728 za nedovolený. Obchod ten záleží v tom, že 
j ednotliv~' koupěchtivý hledí jistou část kupní ceny . 
již má za zboží platiti. tím způsobem zase získati, že 
pl'cnech á poukázky. které jemu byly při uzavření ob
chodu za účelem uzavření dalších obchodů odevzdány. 
dal ším koupěchtivým a že tímto prodavači nové kupce 
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získá. -- Proto mají všecka zemská finanční - ředitel
stva poukázati jim podřízené celní úřady, aby při pro
hlídce zboží z ciziny sem došlého, udaly živl10stenské
mll úl'adu jméno a adresu přejímače zboží, pakliže z pa
pil'u nebo z jiných. okolností nabyly přesvědčení, že se 
tu jedná o prodej pomocí svrchu uvedeného systému. 
- Takovýto prodej chová v sobě kriteria veřejně uspo
ř2.d a ného vyhrávání movitých věcí. -

Vy hrání živýéh zvířat jest zakázáno a pořadatel é 
tako"ýchto výher mají býti fin . okr. ředitelství ozná
meni. Jestli že př i takovýchto vý hrách událo by se U-
rání zvířat, budiž proti vinníkům zakročeno . 

O podvodu při hře viz odst. 176.; o vyhrávání 
zb oží podomními obchodníky viz odst. 273. 

199 DIVADLO. Divadelní řád (min. nař. z 25. 
listopadu 1850 Č. 454. ř .z.) ustanovuje: 1. Diva

delní představení kteréhokoliv druhu mohou bý ti us po-
, řádána toliko v divadlech nebo v místnostech k tomu 
zvláště povolených podnikateli, kteří jsou k tomu osob
ně oprávněni. 2. Povolení k uspořádání divadelních před
stavení, jednotlivých představení ochotnických (Dill e
tal!tenvorstellung), jakož i domácích představení se 
v~tupným uděluje úřad. 3. Ke každému divadelnímu 
představení, ať se jmenuje jakkoliv, jest zapotřebí, aby 
dříve, než li se ponejprv provozuje, dal k tomu úřad 
pO'. olení a nesmí se bý ti odch:írJeno od schváleného 
tex tu nebo programu. 

Dle nař . místodržitelství pro král. České z 25. 
července 1867 Č. 2440 uděluje toto povolení pro poli
cejní obvod Pražsk:ír - policejní ředitelství v Praze. 
v Liberci magistrát a na venkově okres. hejtmanství. 
P ovolení k uprovozování nabyté platí toliko pro toh o 
pc,dnikatele a pro to divadlo, jež se výslovně v něm 
jmenují. 4. Divadelní díla, která s povolením byla již 
provozována na divadle hlavního města korunní země. 
nemají k dalšímu provozování na některém jiném di 
vadle téže země potřebí žádného nového povolení. -
5. Státní úřadové bezpečnosti mají povinnost přihlíž eti 
k tomu aby představení toliko po nabytém povolení a 
V e sro,:nalosti s ním se konala. aby způsob provozování 
neobsahoval ni čeho, co by dávalo pohoršení a uráže
lo veřejnou slušnost. Úřad bezpečnosti jest vůbec k to-
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mu povolán, aby přihlíž el k udržování pokoje a slu š
nos ti při provozování a zabraňoval všemu rušení ve
řej IIé zábavy lomozem, dupáním, tlučením holemi, hla
si tým mluvením atd. 6. Ládají-Ii toho důležité ohledy 
na vš ec·becnou náladu a bezpečnost obecenstva, nlLI že 
úřad tento provozování kusu docela nebo z části za
pov ědíti i pokračování v započatém již představení za
staviti, má si však pozd ěji schválení toho od polit. 
úřadu zemského vy žádati. 7. V případech mimořádných 
má úřad moc dlul1 dát vykliditi a zavříti. 8. Pro jednotli
vé pchorš livé odchy lky od schváleného textu divadel
níhl) (t. zv. extemporace) má úřad vinníkovi uložiti 
pokutu od 10-100 K. 10. Nedovolená agiotace (obchod) 
di 'i adelními vstupenkami jest zakázána. Takovíto ob
clH:dníci potloukají se poblíž divadel; v případu dopa
dení buďtež úřadu předvedeni. 

Pfcstupky tohoto řádu trestají se jako přečiny po
kutou od 100- 1000 K nebo vězením až do 3 měsícl!. 
Př ís /t , šným jest dle min. nař. z 21. prosince 1851 č. 
260. ř. z. úřad, jemuž náleželo přihlíž eti k onomu před
stav eni, který m přečin byl vykonán. 

Dle instrukce k divadelnímu řádu vy dané, jest na 
divadle od představování vyloučeno : 1. vše to, čím by 
se představující dopustil skutku, který se pokutuje dl e 
obecIJý ch zákonů trestních; 2. co se nesrovnává s ci
ty loyálnosti ku hlavě státu, panujícímu domu císařsk é 
mu a k ústavě státní, nebo co by bylo toho způsobu. 
že by tím láska občanů ku vlasti se přerušiti mohla : 
3. co dle okolností doby jest proti veřejnému řádu a 
pokoji. nebo co by by lo takové. že by z toho nenávist 
mezi národnostmi, třídami společenskými a společnos t
mi náboženskými, nebo shluknutí a nedovolené demoll
sUace při provozování povstati mohly; 4. co jest na 
urážku veřejné slušnosti, stydlivosti, mravopočestnosti 
nebo náboženství; pročež se nemá zvláště dovolovati 
přcd:,tavování na divadle církevních obyčeji'! a boh o
s l u ~: ebních jednání uznaný ch náboženských společnos tí. 
all i UŽívání duchovních ornátú. Rovněž nesmí se na c1i
v:Hile užívati rakouský ch úředních obleků a uniforem ; 
5. není dovol eno voliti osoby, jež jsou je ště na živ u a 
známé vúbec poměry soukromého života za př edm ět 
divadelního představení. 
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Státní úřad má právo bi,ti přítomen nejen před
stavení, ale i hlavním zkouškám, aby co se týče sceno
vání, kostýmů, tanců, skupení a hudebních nápěvů v čas 
učiniti mohl potřebná opatření. - Gener. zkouška má 
se konatI v kostýmech a tak býti inscenována jako 
při predstavení. 

Dle nař. místodržitelství král. Ceského z 27. ledna 
1856 Č. 1050 jest vyhraženo v každém divadle na ven
kov ě, ve městech , kde jest četnický poboční nebo če
tov5' ve litel, tomuto volné sedadlo. Rovněž v obou 
zemských divadlech Pražských má polic. ředitelství 
vyhl "ženu jednu lož i. 

Poznámka. Kouřeni tabáku v divadelních místno
stech jest zakázáno. Stráž má o to pečovati, aby zvláště 
při počátku a na konci představení neby lo nebezpečn é 
tlačen í , aby příjezd a odjezd vozů před divadlem v po
řádku predsešel, aby všecka opatření k zamezení ohně 
nařizená by la také skutečně provedena a nářadí upo
třebiteln é pohotově tu by lo, konečně aby veškeré v5'
chody z nouze by ly v dobrém stavu. Nedostatky buďte ž 
ihned odstraněny, po případě úřadu oznámeny. Usta 
novení tato platí i pro dětská představení divadelní . -

Spc.l upůsobení dítek školou povinných při veřej
ných představeních jest záv islo od povoleni školních 
úřad ft. Co se týče představení divadelních ochotníkli 
jest otázka sporna, zdali ochotnické spolky divadelní 
v ka~dém jednotlivém případě mají se ucházeti o povo
lení příslušného politického úřadu . (Viz zákon o právu 
spolčovacím z 15. listopadu 1867 Č. 134. a § 2. diva
delního řádu, viz výnos česko místodržitelství z 21. led
ni! 1881 č .578 a rozhodnutí správ, dvoru soudního z 
5. ÚI!úra 1886 č. 394. Budwinski: X. č. 2902.). 

O divadelních budovách viz zákon pro královstv i 
CcskÉ ze 27. března 1887 č. 27 Z. Z. -

O divadelních školách výnos min. kultu a vyučování 
z 28. zá ří 1872 č. 11.980. 

O loutkovÝch divadlech a psích komediích viz odst. 
204 a 205. - '0 zpěvních síních a zpěvácích lidových 
viz odst. 202. 
000 T ANEČNÍ ŠKOLY (výn. min. z 12. če rvence 
'" 1855 č . 14.596 a cís. n ař. ze 27. června 1850 č . 
309ř. z.) . 1. Ku úizeni taneční školy třeba koncesse. 
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Děti školou povinné nesmí se súčastniti vyučoval1l 
zárove ň s osobami dospělými a musí pro prvě.iši 
vyučování díti se odděleně dle pohlaví. 2. Cvičení nesmí 
míti povahu zábav anebo představení za vstupné a musí 
v 9 hod. večer ukončeno bý ti. 3. Podávání pokrmÍl ne
bo nápoiů hostům a žákům před, mezi a po cvičení jest 
zakázáno a smí býti pou žito jen piana tlebo houslí. 
4. Osoby zcela cizí, jež nedoprovázeií žáky co příbuzní 
neb jich dozoru svěřené, nesmí býti připuštěny. 5. Pořá
dání plesů, věnečků a podob. zábav tane č ními učiteli 
v jich místnostech tanečních jest zapovězeno; pořádání 
tanců v sálech veřejných a místnostech zábavných je 
taneč. mistrům dovoleno. Místodrž. pro král. Ceské pro
hl ásilo výn. z 13. října 1893 č. 130.770, že právo udělení 
povolení k vyučování tance přísluší na základěcís. nař. 
z 27. června 1850 č. 309 ř. Z. místodržitelství. 

Arranžování tanečních zábav (Tanzarrangement), 
pokud se provozuje po živnostensku, vázáno jest zvlášt
níkoncessí. -

Vyučování tance ve spolcích, i když by jim by lo 
dle stanov uděleno právo vyučovati tanec, nesmí se 
dítÍ po živnostensku a nesmí pod žádnou formou plat za 
vyučování žádán bý ti, jinak mohou v nich toHko kon

.cess. taneční mistři tanci vyučovati. 
TANEČNfzÁBA VY. 1. Dle dekretu dvor. kanceláře 

z 12. května 1827 č. 60 sbírky polit. zák. jest třeba k od
bývání redut, veřejných plesů , kostymních a maškarnich 
plesu, maškarních průvodů a tanečních zábav povolení 
místního úřadu . I uspořádání domácího plesu má bý ti 
tomuto úřadu oznámeno. - V místech, ve kterých je 
samostatný polic. úřad, příslušným jest tento. (Viz § 28. 
č . 7. zák. ze 16. dubna 1864 č. 7. Z. Z. pro Cechy a nej
vyšší rozhod. z 10. července 1850 § 19.) Hranice 
místní policie v Praze vytčena jest v obec. řádu král. 
hlav. města Prahy ze 27. dubna 1850 č. 85 Z. Z. a vyhl. 
mistodrž. ze 14. února 1851 č. 35 z: Z. - O pl1sob. polic. 
heitm. v obvodu Pražském - jež na zák I. nejv. rozh. 
z 24. července 1852 nese titul »polic. řiditelství« a vy
hláška místodrž. z 1. srpna 1850 č. 142 Z. z., týkající se 
základů zř ízení polic. úřadů.) - 2. Pořadatelé a majite
lé takOvÝch místností jsou zodpovědni za zachováni 
pořádku, a nejsou-Ii sami s to jej udržeti, mohou žádati 
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za intervenci orgány bezpečnosti. - Trestnými jsou 
i hosté, kteří na vyzvání hostinského nebo pořadatele 
neustali by od tance v předepsaný čas. Trestu podlé
hají hudebníci, kteří dají se použíti k zapovězeným 
tanečním hudbám nebo k hudbám přes předepsaný čas. 
.. - Trest na pořadatele a hostinského 10-100 K; PO 
druhé pokuta .dvojnásobná, po třetí osobní nezpůsobi
lost, hudby taneční míti nebo pořádati; na ty, kdo 
domácí plesy uspořádají, 20-200 K; na tanečníky 4 až 
20 K; na hudebníky vězení od 3-24 hodin; v případu 
opakování až 3 dny. Řízení a trestání přísluší polic. úřa
dllIH, po případě místním představeným (přenesená PlI-
sobnost). '. 

Všeliké slušnost urážející chování se, zvláště ne
slušné tancování, hlomození, proklínání, výtržnosti opiI
Cll atd. buďtež zamezeny; jedná-li se o výtržnosti opil
Cll, má zřízenec bezpečnosti požádati nejbližší známé 
výtržníkovy, aby plIsobili naň, by zachoval klid a po
řádek. Zůstalo-li by to bez výsledku, budiž výtržník 
zdvořile a způsobem nenápadným napomenut, a je-Ii 
toho třeba, bez povyku z místnosti vzdálen. Bylo-li by 
se co obávati, že on se vrátí a ve v5' tržnosti bude po-
kračovati, může býti zatčen. - , 

4. Policejní hodina budiž zachována (viz odst. 196), 
5. Doprovázení hostů na ulici s hudbou jest z ohle

du na veřejný a noční klid zakázáno; v případech tako
vých buďtež jak podnikatel, tak i hudebníci potre
stáni. -

6. Dohled budiž toliko způsobem nenápadným a tak 
vykonán, aby hosté nebyli ve své zábavě rušeni nebo 
obtěžováni; zřízencové bezpečnosti mají , se pozadu 
držeti, nemají tančiti, popíjeti atd. 

Nabyla-li výtržnost takového rozsahu, že orgánové 
bezpečnosti k obnovení pokoje a pořádku nevystačí, a 
výsledek jejich zakročení byl by pochybným, nemají 
ihned zakročiti, nýbrž o posiIu žádati. 

Pokud tu není zvláštníhó ustanovení, trestají se tyto 
přestupky dle odst. 192 pokutou od 2-200 K, po případě 
vězením až do 14 dnlI. 

Odbývání tanečních zábav domácích nepodléll<í 
žádnému obmezení; ti, kdož by si na ně stěžovali. bllď
tež odkázáni na řádnou cestu právní pro rušení držby . 
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Masky v oděvu duchovním nebo řeholním nebo 
v oděvu těmto podobném, nebo kostýmy v~řejnou 
mravopočestnost a slušnost urážející, nemají býti do 
plesů, kostýmních zábav, na kluziště nebo do taneč
ních síní připuštěny; je-li třeba, buďtež odstraněny 
(výn. polic.řiditelství ve Vídni z 21. prosince 1885 č. 
73.801 a § ll., cís. nařízení z 20. dubna 1854 č. 96 Ř. Z.). 
Totéž platí ohledně mask, jejichž oděv toliko z papíru 
nebo z látek snadno hořlavých záleží. Pakli masky 
svým oděvem nebo chováním svým na ulici žádné po
horšení nezpůsobují, nemají býti zadrženy. 

Při tak zv. »selských bálech« nesmí Vystoupiti, 
osoby, které veřejné funkcionáře (obecní představenÝ 
tajemník, písař, listonoš, strážník atd.) předsavují, dái~ 
neslpí předsevzaty býti žertovné oddavky, zasnoubení; 
take postavení obecního vězení jest zakázáno (v5' n. 
polic. řiditelství ve Vídni ze 16. února 1895 č. 17.616). 

PŘE.DSTAVENÍ A RADOVÁNKY. 1. VŠE- n01 
OBECNE PŘEDPISY. K uspořádání představe- ~ 
ní (prOdukcí), ať jsou kteréhokoliv druhu, po způsobu 
živnostenském, jest třeba koncesse polit. úřadu zem
ského; k jednotlivému představení jest třeba vedle 
této koncesse ještě zvláštního povolení místního úřadu 
[viz dekr. dvor. kanceláře z ,6. ledna 1836 č. 5. sb. polit. 
z. sv. 64; min. výn. z 9. října 1883 Č. 223 z r. 1882 
vztahující se na výstavy dovedností a přírodních zjevl!, 
zaměstnání kočujících herclI, lidových zpěváků, hudeb
níků, kolovrátkářů, provazolezcú, gymnastiků, umělých 
jezdců, medvědářú, kejklířů, dále na majitele kukátek, 
loutkových divadel, kolotočů, majitele museí (kabinetú 
s voskovými figurami), umělých děl mechanických, pří
rodních kabinetů, abnormit (přírodních nepravidelno
stí) a zvláštností všeho druhu, dále § 19. a 23. zásad 
o púsobnosti polic. úřadů z 10. prosince 1850 - zákon 
z 19. května 1868 Č. 44 ř. z., - zák. z 5. března 1862 
Č. 18. ř. z. a 16. dubna 1864 Č. 7. z. z. pro král. Ceskél 

,Výhry nebo ceny. jeŽ v mnoh5' ch výstavních bou
dách se dávají, nesmí záležeti v penězích, aby tím ne-
bylo lákáno ku hře. . 

ZPĚVNÍ SÍNĚ (Singspielhallen). Dle v5' 1I. ()on 
praes minist. rady z 3.1. prosince 1867 Č. 588l/III-...... ~ 
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jest ku zřízení zpěvní síně zapotřebí koncesse pj'o pod
nikatele a pro vlastníka dotirčné mistnosti. Prvni udíli 
zemský úřad. druhou úřad policejní. Kdo chce zřiditi, 
resp. říditi zpěvní síň. musí za účelem nabytí koncesse 
předložiti průkaz rak. stát. občanstvi, svéprávnosti a 
bezúhonnosti. Koncesse uděluje se jen majitelům místno
stí a zahrad hostinský ch a majitelům restaurací. Kon
cesse k l'ízei1í zpěvní síně opi~avňuje k dávání jedno
aktových her se zpěvy z lidového života z přítomnosti 
vzatého. frašek a burlesk se zpěvy, a k přednášení pís
ní a solový ch výstupů, s použitím dekorací. O zkou
šení a připuštění programu, jakož i o dohledu na zacho
vání jeho. platí nonilY divad. řádu - viz odst. 199, Pře
stupky výnosu tohoto se strany řiditele zpěvní síně, a 
jejich členů , kteří při svém v~rstupu se neslušně .ch.oval! 
nebo si neslušné úchylky od programu dovolili, Jakoz 
i se strany hostinsk~r ch, kteří bez dovolení ve svých 
místnostech představení svrchu uvedená trpěli, trestají 
se dle min. nař. z 30. září 1857 Č. 198 ř. z. - Koncesse 
pomíjí, nebylo-li jí použito během roku. -

LIDoví ZPĚVÁCI (národní pěvci, Volkssanger). 
Poměry těchto upraveny jsou pro videňský obvod vý
nosem místodrž. z 29. prosince 1851 Č. 19 z. z: a 2S. 
března 19U6 \111/ 06; pro Stýrsko v yhláš. místod.rž. z 21. 
března 1875 Č. 18 z. z. a 29. dubna 1877 Č. 13 z. ·z. a 
pro Krajinu z 26. května 1878 Č. 8 z. z. V příčin ě té 
platí: v • v 

Oprávnění živiti se jako člen t. zV. Spolecnostl pev
CLI národních nebo harfenistů vázáno jest na určit~lll Ii~ 
cenci, kterou uděluje polic. úřad. Takovéto spol~cnostl 
musí státi v čele určitá osoba, úřadu zodpovedna, kte
rá musí předložiti program a texty úřa~u I~u sShv~
lení. Společnost mLIže se skládati jen z 8 clenu po.cltaJe 
v to i řiditele společnosti. Členy a Jid~telem spo~esnosotI 
mohou s povolením úřadu i ženske bYŤl. Pouzltl CI.ťfIU, 
nemajících licence. jest potřebí zvláš!liího pov?lem. -
Společnost nesmí dávati divadelní predstavenl; s po
volením úřadu mÍIže však uspořáda.ti předst~,,:ení ~e 
života lidu doby přítomné vzatá; P!'I tom muze ~ytl 
použito národních oděvLI a charaktermch ma~k. - Pred
stavení mohou b~' ti uspořádána toliko v _ ml~tnos~e~h ~ 
zahradách hostinský ch a v oněch kavarnac~, le]Ichz 
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majitelé mají povolení k uspořádání hudebních pro
dukcí (vý nos polic. ředitelství z 26. srpna 1904 Č. 784.) a 
mohou trvati až do 2 hodin v noci. - Při každé pro
dukci musí bý ti řiditel společnosti s programem a tex
tem schváleným. - Licence uděluje se na rok a múže 
bý ti prodloužena. -

Přestupky těchto předpis LI a pohoršlivé chování se 
členů při produkcí trestají se vězením až do 8 dnll. po 
případě ztrátou licence. Hostinští, kteří trpí Vystoupení 
P ěVCLI národních bez dovolení, trestají se pokutou od 
10- 100 K. Tyto předpisy platí i ohledn ě jednotlivých 
osob. které zamý šlejí se živiti zpěvem s doprovázením 
hudby instrumentální. 

CIRKUS A PROVAZOLEZCI. Při dotyč- 203 
ný ch představeních má bý ti k tomu dohlíženo, 
aby obecenstvo umělci nebo zvířaty se produkujícími 
nevzalo žádnou škodu. aby veškerá opatření k zame
zení ohně nařízená by la také učiněna, a aby nebezpeč
né produkce provazalezcLI a gymnastiků bez záchranné 
sítě nebyly pořádány. Provazolezci nesmějí nositi dítky 
po provaze a potřebují k představením na veřejné ulici 
zvláštního povolení. (Viz vy hlášku česko místodrž. z ll. 
listopadu 1850 č. 153. Z. Z. týkající se požadavkll k dosa
žení pov olení k produkcím pro kočující umělce a herce 
a vý nos česko místodrž. z 19. července 1869 č . 32.127 -
sbírka normalií č. 70 a Z. 26. června 1872 č. 31.477.) Ci
zozemcLIm se podobná povolení nemají udělovati - vi z 
vý nos č. mistodrž. z 8. listopadu 1872 Č. 51.778. 

KOLOTOČE A HOUPAČKY. Aby se bylo uvaro
váno neštěstí. jest třeba, stroj zkoušce podrobiti, zdali 
jest bezpečn~r a pořádně postaven; v opačném případ ':: 
má činnost jejich bý ti zastavena a úřadu to oznámeno 
býti. Dle výn. místodrž. v Dol. Rakousích z 20. listopadu 
1858 č. 45.299 mají ucházeči o povolení Je v5rstavám na 
odiv atd. za účelem dosažení koncesse k postavení 
vlastní boudy ve Vídni obrátiti se na magistrát; povo
lení k vystavě na odiv uděluje polic. řiditelství. 

ZVĚf{INCE (Menagerie). Při t ěchto budiž 204 
toho dbáno, aby by ly klece bezpečn ě uzavřeny, . 
aby žádné zvíře neby lo vypuš těno a aby nikdo nepři 
šel blízko k nebezpečn~'m z..v Ířatům. 
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PRODUKCE SE ZVÍŘATY. Opičí a psí komoedie, 
medvědáři nesmějí, bYf i měli povolení k představe
ním na ulici, veřejné dopravě překážeti a obecenstvo 
obtěžovati. 

Prodávání planet, které starší muži, ženy nebo děti 
provozují, jež na papíře otištěná proroctví obsahují, a 
jež k tomu zvláště vycvičení kanárkové, papoušci nebo 
bílé myši vytahují z nějaké schránky, jest v~_ záno na 
licenci. 
(l05 7. KOUZELNÍCI, KEJKLíŘI. ŽONGLÉŘI 
~ atd. smějí se z pravidla produkovati toliko 
v uzavřených místnostech a ve vlastních boudách a při 
trzích na tržišti jen se zvláštním povolením úřadu. 

8.LOUTKOV Á DIVADLA (Marionetten u. Kasperl
theater), panorama a výstavní boudy smějí býti posta
veny jen na určitých místech a nesmějí v tak zv. »extra-
kabinetech« neslušné obrazy ukazovati. -

9. STŘELNICE a HRY K HÁZENÍ (Wurfspiele) mu
seji tak zařízeny býti, aby nikdo střelivem nebo vrhem 
nepl'išel k úrazu. 
(lO'! 10. DOSTIHY LIDÍ NEBO ZVÍŘAT mohou 
~ U jen s úředním povolením na místech úředně k to
mu schválených místa míti. Aby nikdo z diváků nebyl 
poraněn, zvířetem, jež uniklo, mají učiněna býti uutná 
opatl'enÍ. K postavení diváckých bud, jakož i k prodá
vání pokrmů, nápojů a občerstvení na pevném stano
viští nebo od místa k místu třeba jest zvláštní koncesse. 
K zařízení kanceláří pro sázky (totalisateur) patří povo
lení úřadu - viz. odst. 192. Před dostihem a po dostihu 
jest třeba s(, o to starati, abY osobní doprava nebyla 
rušena. aby žádný nátlak nenastal resp. aby nebez
pečný nátlak byl zamezen. -

ll. BĚHOUN I, kteří se na ulicích za nepatrné dary 
divákú produkovati chtějí, potřebují k tomu povolení 
místního úřadu. Orgánové bezpečnosti mají o to pečo
vati, aby doprava nebyla rušena, obecenstvo obtěžo
váno, ale aby také běhoun ve své produkci nebyl své
volně a úmyslně rušen. 
(l07 12. OHNOSTROJE. K vyrábění a k prodeji 
~ pyrotechnick~rch předmětlt a ohněstrojních těles 
kteréhokoliv druhu a k ťěmto patří také třaskavé prae-
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paráty, jest zapotřebí zvláštní koncesse (viz § 15. č. · ll 
a §§ 23., 27. Č. 2 zák. z 15. března 1883 Č. 39 ř. z. a 
min. nař. 17. září 1883 č.· 151 ř. z.). Místnost prodejná 
smí jen s povolením úřadu býti přeložena. 

Přívoz a dovoz tak zv. ohněstrojných doutniků a 
úbchod jimi zakázán min. výn. z 21. srpna 1865 Č. 77 
ř. z. Hausírování ohňostrojnými třaskav~!mi předměty 
jest zapovězeno. 

Ohledně výrobiště třaskavin viz dvor. dekr. z 15. 
hětna 1825 Č. 48. Sbírky zák. františka T. svaz. 56~ a 
ohledně zápovědi dopravy jist~'ch třaskavin viz V~· ll. 
min. vnitra z 14. červenc"e 1891 Č. 23.237 z r. 1889. -
Ohledně vyrábění praeparátlt třaskav~rch a ohňostroj
n~'ch, jež slouží za znamení (signály) na železnicích, 
viz min. nař. z 12. ledna 1894 Č. 153 ř. z. -

Vypalování ohňostroje v uzavřených místech není 
z pravidla dovoleno, vyjma se zvláštním povolením 
úřadu a toliko pod dohledem odborníka na svobodných 
n~ístech, pakli se není žádného nebezpečí obávati. Hmo
ždíře mohou jen po předchozím povolení úřadu vypá
leny býti; o tom má býti hasičstvo a místní vojenské 
velitelství vyrozuměno, aby se možnému falešnému po
plach u předešlo. 

Užívání dřevěných a papírových fidibusů v trafi
kách jest zakázáno; tyto mají nahraženy b~l ti fidibusy 
lihovými. -

lIIuminace nebo slavnostní osvětlení domů jest jen 
s povolením úřadu dovoleno. Za tím účelem buďtež uči
něna všecka opatření, aby se možnému nebezpečí po
žáru předešlo; v každém osvětleném bytě má po dobu 
o,, ;;čtlení doma býti aspoň jedna dospělá osoba. Použití 
ohněstrojných předmětiL jež nemají by ti v bytě, nýbrž 
mimo dům umístěny, jest jen tehdá dovoleno, pakli tyto 
předměty bezpečně umístěny a dllm od trottoiru tak 
daleko jest, že spadnutí nebo kapání ohněstrojných před
mětú nemi'lže zpúsobiti mimojdoucím škodu nebo ne
bezpečí. 

13. POCHODNOVÉ PRŮVODY jsou jen na základě 
úr-celního povolení přípustny. Mezi průvodem budiž o to 
dbáno, aby na něm súčastnil se jen ohlášený počet no
sičů llochodiíových a aby se přísně a bez té nejmenší 
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úchylky dodržela schválená cesta, dále aby obecenstvo 
dw,tatečně po zadu se drželo, aby nebyl nikdo pochodní 
poraněn nebo zamazán, aby ' mezi jednotlivými nosiči 
pochodní byla dostatečná vzdálenost a aby vůbec ve
škeré nebezpečenstvÍ požáru bylo uvarováno. 

Aby mohly se držeti oslovení, řeči, proslovy, zpěvy, 
musí býti předem vymoženo povolení úřadu, jemuž jest 
třeba předložiti program ku schválenÍ. 

Průvod musÍ zpáteční cestu timtéž směrem na
stoupiti, pochodně mají bý ti na určitém místě s náleži
tOli pozorností zhasnuty; zakázáno jest, jednoduše je 
odhoditi; nosiči nesmí se také s hořicÍmi pochodněmi 
rO ~' eiíti, kam by chtěli. -
208 14. NOČNí HUDBY nebo t. zv. dostavení-

čka mohou uspořádány býti jen s povolením úřa
du, jemuž jest grogram předložiti. Nedovolená dostave
nička, jak opilci mají v obyčeji je uspořádat, buďtež 
vzhledem na noční klid, ihned zamezena. Zůstane-ii 
napomenutí po dobrém 'a vzdor zápovědi bez výsledku, 
buďtež neposlušné osoby· po případě i arretovány. 

15. KOČOVNÍ HUDEBNÍCI. kteří z místa na místo 
putuji, potřebují povolení polit. úřadu zemského a ku 
každému jednotlivém uspořádání hudby ještě povolení 
místního úřadu. Při produkci mohou toliko ony osoby 
Pt1sobiti, které jsou v koncessi jmenovány. Nenáležejí-Ii 
k žebravým nebo pouličním muzikantltm, 'mohou jen ve 
veřejných místnostech Vystoupiti; k uspořádání samo
statného koncertu v místnostech k tomu zvláště urče
ných jest taktéž zapotřebí úředního povolenÍ. 

16. lEBRAVÍ HUDEBNíCI, kteří obyčejně s kolo
vrátkem, s dudami, houslemi, harfou atd. na ulici Vystu
puii, a za hru dobrovolné dárky jako almužnu dostá
vají, potřebují k tomu úředního povolení, které udílí 
úřady politické, a kde jsou úřady zeměp. policejní, tyto 
a sice na dobu jednoho roku, povolení může však býti 
prodlouženo. Ve větších místech jest obmezeno hraní 
na dvorech na určité hodiny; hraní na veř. místech, uli
cich, ve veř. sadech a mezi vraty jest zakázáno. Zapo
vězeno jest dále hráti poblíž úřadů a škol mezi úřední
mi hod. a vyučováním a před kostely mezi bohoslužbou. 
- Přijímání dobrovolných darů jest dovoleno, sbiránÍ 
jich nebo žebrání však zapovězeno . Neoprávnění hudeb-

(209, Posvícení - národ. slavnostL) 255 

nlCl maÍ! býti úřadu ·předvedeni; i iné přestupky mají 
ihne:l býti zamezeny a úřadu oznámeny (viz dekr. uvor. 
kanceláře z 29. května 1821 Č. 14.617 a nař. dvor. kance
láře z 8. července 1830 Č. 15.223 - dané čes k,. mor. a 
slezs. guberniu). Licence má platnost jen pro místo, kde 
se uchazeč zdržuje. V horských krajinách severo
českých (v Chebu, Kraslicích, Jáchymově, Kadani. lat
ci, Duchcově, Teplici, Ústí, Těšíně, Rumburce, Šlukno
vě, Jablonném, Friedlandě, Semilích, ve Vrchlabí. v 
Broumově, Trutnově mohou úřadové okres. licenci ko
lovrátkářskou uděliti pro celý kraj, ba i pro celou zemi. 
To jest výminkou z výn. mÍstodržit. česko ze dne 24. říj
na 1851, č. 8396, jenž nařizuje obmezenÍ licence na byd
li š tě takových hudebníků. -

17. POSVÍCENÍ. Poněvadž se při nich větší 209 
množstvÍ lidí scházÍ, musí. býtí přísně na ně do
hlíženo, a to tím více, poněvadž takovéto slavností 
zřídka bez výtržnosti a praček končÍ. Obzvláště třeba 
na očích míti notorícké práče a pijáky; aby veškeren 
svár již v zárodku byl potlačen, mají rušitelé pokoje 
pomocí jejich příbuzných, známi /ch nebo jiných rozváž
ných osob přidrženi býti k pokoji; nepomohlo-Ii by 
to, buďtež třeba i násilím odvedeni. Virčepy, kavárny a 
boudy atd. blíže kostela se nacházející, mají mezi boho
slu žbou býti zavřeny. Jestliže takovéto slavnosti za 
šera končí, jest třeba pozornost obrátiti na návrat 
účastníků domů. Trvá-li však slavnost dle starého zvy
kJ nebo. na základě úředního povolení do ' noci, a tan
čí-li se také při tom, platí to, co bylo o tanci v odst. 
200 řečeno. Jestli jest s posvícením výroční trh spojell, 
pak lze analogicky užít i odst. 340. 

18. NÁRODNÍ SLAVNOSTI smějí toliko s úřed
ním povolením uspořádány býti; boudy pro diváky, pro
dukce, stanoviště pro jídelny a pro podávání nápojů. 
které u té příležitosti byly postaveny, mají potřebÍ 
z\' láštnÍho povolení, jež zpravidla bývá vymoženo pro 
peodnikatele slavnosti. Ohledně dohledu na jednotlivé 
produkce p'latí svrchu uvedené předpisy, nad chováním 
se obecenstva má rovněž dle předešlého odstavce do
hlíženo býti. 

19. PRŮVODY (spolků a zvláštních vrstev obyva
telstva) moho.u býti uspořádány s povolením úřadu; 
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cesta naznačená musí býti dodržena; v čele průvodu a 
je-li toho třeba i po straně, mají orgánové bezpečnosti 
kráčeti, aby (jako při odst. 207) veškeré rušení zame
zili. Jako účastníci slavnostního průvodu mají býti chrá
něni před každou provokací se strany diváků, tak má 
i 'obecenstvo chráněno býti před přehmaty a drážděním 
se strany účastníků. Spozorují-li tudíž orgánové bezpeč .. 
že jedna nebo druhá strana na se béře povážlivé cho
váni. jež snadno v nepřátelství vypuknouti by mohlo. 
tož mají účastníci na slavnosti pořadateli k zachování 
pc' koje a pořádku vyzváni býti. Osobního zakročení. 
které by snadno vyvolati mohlo roztrpčení a způsobiti 
zlo. jemuž chtělo se předejíti; budiž se uvarováno. K za
tknutí. potažmo k nucenému odstranění budiž jen tehdá 
přikročeno. pakli nebylo lze výtržníka jinak upokojiti a 
stráž dosti silná jest. aby rychle a l;>ez většího povyku 
me,hla je předsevzíti. 

O demonstracích viz také odst. 192; pochodI1ové 
prlt"ody odst. 207; p'rocesí odst. 378; poutě odst. 379. 

DEMONSTRACE. VZI1ášejí-li jisté třídy společen
ské (ku př. dělníci, živnostníci. politické strany. stu
denti atd.) jisté nároky na jednotlivce nebo na veškeren
stvo. a chtějí-li tyto u veřejnou známost dáti, demon
strují obyčejně, aby tak své věci většího důrazu daly. 
Takovéto demonstrace pořádají velmi často dělníci. vůči 
svým zaměstnavatelům. politické strany vůči vládě neb 
obci atd. 

Demonstrativní chování se na ulici jako takové jest 
dle § ll. cís. nař. z r. 1854 (viz odst. 192) policejně trest
n"). Zakročí-li ale úřední orgánové. aby demonstranty 
rozptýlili, a neusposlechnou-li tito vyzvání, aby se roze
šli. tož stávají se vinnými dle § 283. tr. z. (viz odst. 78). 

Vybočí-li demonstrace do shluknutí nebo vzbouření. 
budiž zavedeno úřední jednání dle odst 74--79. 

010 19. KLUZIŠTĚ nejsou živnostenským podni-
~ kem. n~'brž spadají pod pojem uspořádání veřej-
ných radovánek - a smějí rovněž jen s povolením 
úředním zřízena býti. K uspořádání závodů na kluzi
štích. slavností na ledě. střílení do ledu atd. jest zapo
třebí zvláštního povolení případ od případu. Klouzáni 
dětí na ulicích, veřejných místech a pěšinách budiž za-
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mezeno á klUZIš tě zničeno, aby se tak předešlo všeJ1J 
mf..Ž ným úrazům (viz odst. 139). 

Přechody na ledě mohou jen s povolením úředním 
zř i ~ e n y a jen ve dne použity bý ti; jakmile obleva na
stala, buďtež zastaveny. 

II. DOMOVSKÉ PRÁVO A CIZINECKA 
PODClE. 

DOMOVSKÉ PRÁVO. (Zákon z 3. prosince Cl11 
1863 č. 105. ř . z. a' z 5. prosince 1896č. 222. ~ 
ř. z.). ' 

I. Všeobecná ustanovení. § 1. Právo domovské 
v 'obci přináší s sebou právo. že ten, kdo je má. může 
se nepřerušeně v ní zdržovati a zchudl~1i by. za opa
tření žádati. § 2. Práva dOmovského v ' obci nab~l ti 
mohou jediné občané státnÍ. Každý ' občan státní má 
niíti v některé obci ,právo domovské. Toto právo múže 
mu ale , toliko v jedné obci nřinále ž eti. --

II. Nabytí a ztráta práva domovského. - § 5. 
Práva domovského se nabývá: narozením (~ 6.), pro
vdáním (§ 7.), přijetím , do svazku domovského(§§ 8~ 
a 9.). nabytím veřejného úřadu., --" " 

, § 6, Manželské děti nabývají práva domoÝsk ého 
v' té obci, ve které měl právo c!omovské otec jejich 
toho času, když se narodily, anebo zenÍřel-li dříve. 
v. ,které měl právo domovské, když zemte1., Nemanžel
ské děti mají právQ ' domovské v ťé obci, v níž příslu
šelo právo domóvské matce jejich toho , času, ' když 
porodila. Děti leg'itimované. , pokud nejsou svéprávné, 
n'l-bvvaií práva domovs)<ého ý té obci, v níž měl otec 
jejich právo domovské té doby, když b;y ly za manžel
ské prohlášeny. Tím. ,že byl kdo adoptován l]ebo ve 
schovanství vzat, práva ' domovského se . nenabývá. 
§ 7. Osoby zenskénabývajÍ pI:ovdánÍm práva domov
ského v té obCi, ,v které muž ji;jich ,má . právo do
movské. - §§8.-10.zák. z3 .. prosince 1863 byly změ
něny zákonem z ' 5. prosince 1896 Č. 222. ř ~ z. násle~ 

17 
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dovn ě : § 1. »Práva domovského nabývá se výslov
ným přijetím do svazku domovského. § 2. V~Tslovné 
přijetí do svazku domovského nemůže býti odepřeno 
od obce pobytu tomu rak. státnímu občanu, který po 
dosažené svéprávnosti po 10 let, která předcházejí 
žádost za právo domovské, dobrovolně a nepřetržitě 
v obci se zdržoval. Jestliže někdo v obci počal se 
zdržovati za okolností, které vylučují pobyt dobro
volný, tedy desetiľetá lhůta počíná běžeti teprvé tím 
dnem, kterého ty to okolnosti přestaly. Nastaly-li fa
kové okolnosti teprvé po p'očátku pobytu, tedy za času , 
pokud trvají, tato desítiletá lhůta neběží. Vzdá-li se 
někdo dobrovolně pobytu v obci, přetrhne se po
čatá desítiletá lhůta pobytu. Za přetržení pobytu ne
pokládá se však dobrovolné vzdálení se, když z okol
ností, za kterých se stalo, na jevo jde úmysl pobyt 
podržeti. Vydržení práva domovského v obci započaté 
ani nestaví ane nepřetrhuje se nepřítomností, které 
toliko za příčinou splnění povinnosti branné bylo tře
ba. Naproti tomu desítiletá lhůta neběží, pokud trvá 
jinaká nepřítomnost nedobrovolná. 2adatel nesmí dále 
za této ustanovené lhůty pobytu připadnouti na ob
tíž veřejnému zaopatření chudinskému. Za úkony chu
dinského zaopatření nepokládá se, jestliže někdo byl 
osvobozen od školného vzhledem k dítkám do školy 
chodícím, jakož i požívání nadace, konečně podpora 
toliko přechodně poskytnutá. § 3. Nárok podle § 2. 
tohoto zákona nabytý na výslovné přijetí do svazku 
domovského jsou oprávněni ku. platnosti přivésti ne
toliko osoba k tomuto nároku oprávněná, vztažmo jeH 
nástupci ve právu domovském, t. j. ty osoby, které 
podle ustanovení §§ 6., 7., 11.-13. zák. z 3. prosince 
1863 Č. 105. ř. z. odvozují své domovské právo od 
tohoto oprávněnce, nýbrž také dosavadní obec do
movská - a jde-li o bezdomovce, ta obec, které bez
domovec byl přidělen dle ustanovení III. oddílu zákona 
domov. - Jestliže některý rakouský státní občan vzdal 
se svého pobytu v obci, ve které podle § 2. tohoto 
zákona nabyl nároku na přijetí do svazku domovského, 
nebo opustil-li nedobrovolně území této obce, tedy 
tento nárok může ku platnosti býti přiveden od opráv
něnce samého nebo od jeho nástupce v právu domov-
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ském toliko v e 2 letech, od jeho .obce d k ' vs' ak 
v S le tech po tom b omovs e 

co v o CI on e pobývati přes ta l. 
Poznámka: § 29 obe 'I b -C' . dl'" . c. zac o ca n. us tanovuj e ' 

I,zlnclv oc 1azej! r~l\. státního občan s t v í kd yž ,~ 
~TIl c h techt? (V:IZv stat. zák!. zák. z 21./12: 1867 / 1~~ 
cl. Ll nepretrzlte po cel Ých 10 let bycll' - I' d' tou podmínk - '. I, avsa ( po 

ou, ze CIZinec po ten čas pro zlo" .-' d · ;1 
trestu na sebe neuvalil. Clil za ne 10 

. § 39· ,~izinec mll že také, dříve než upl yne 10 let 
PO!I_~I~(Y ,l~rad za prOPlljčenÍ státního občanstv í žádati 
ť U.I ~ mu z,e mu ho prOPlljčiti, zřetel maje k jeho jmění 
( Je, o, zpusobIlostt k výdělku a k jeho mravnému' 
chovan~ :- Z ustanov~ní těchto patrno. že chce-Ii ně
kgo st31tl sev rak., obcanem státním, potřebí k tomu 
a y mel y nektere obcI právo domovské, a aby prá v; 
do~ovskeho nabyl, k fomu zase třeb a ab y by l '" 
ob<::an.em ,st~tníl12 ' To v 9ěje se tak, že cizinec (tím J; ~ 
I uheJ. .. statllJ_ obca~l, z~daJe zemskou vládu za udělení 
rak. ~t,at., ob~anstyl, ma a musÍ připojiti k žádosti své 
PI ohl~;;el1J ,nektere obc~, že je ochotna jej do svazku 
obe~l1Jno PI IJmouÍl a pravo domovské mu uděliti. V tom 
~r.1:1 ~III se vyslovIlo I mJll . nařízení z 25. ledna 1854 
c. 1.:>97. -

§ 5. zák. z . . 5. vpro,sin,ce ~896 Č. 222. ř ; z.: »Cizo
zemcI a ?soby, Hch z statnl obcanství nedá se prokázati 
Zl\ pOvdmbnek v t 2. ystanoven ýchnabudou nároku n; 
s ~ , ze udou, PrJLatl ,do svazku domovského někte ré 
o ce rakousk~; PrJJetl se stane však teprvé potom 
~~h~.kem, kd yz ty to osoby nabyly rak. občanstvÍ stát.. 

§ 8. Přiie!Í ~o v svazku domovského nesmí ani bý ti 
~fm~zeno na JJsty ,ca~, ani b~ti uděleno pod podmínkou , 

era se, nesrov:n~va se, zakonnými následky práva 
d~movs.keho. Kazde takove obmezení nebo taková pod
mmka JSOU !.leplatny a buďte tak pokládán y jako by 
nebyl y dolozeny . ' 

. .§, 10. , I?efinitiy l; ě ustanovení úředníci a sluhové 
d" fl ni ., sta~nl: ~emstl, obecní, zastupitelstev okresních 
a v ondu vere!~ych. ~uc~?vní a veřejní učitelé ; koneč
ne, c. k., ,notarJ nabYVaH nastoupením úřadu domov
skeho PI ava v ObCI, ve které jim bylo vykázá no 
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jejich stálé sídlo úřední. - Lhťlty v § 2. z. z 5. pro
since 1896 počaly běžeti 1. lednem 1891. -

Změny v právu domovském: § ll. Stane-li se 
změna nějaká v právu domovském, následuje man
želka, není-li soudně rozvedena, muže svého a zachová 
také jako vdova právo domovské v té obci, v kteréž je 
měl manžel jeH, když zemřel. 

., Manželky souQně rozvedené nebo rozloučené po
drží právo domovské, které měly v té době, když byly 
před soudem rozvedeny nebo rozloučeny. Bylo-li na
lezeno, že man želství jest neplatné, vejde manželka, 
ježto byla v tomto man želství, zpět ve s~azky dom9v-
ské v nichž byla až do té doby, kdy vesla v man zel
ství'. · § 12. Stane-Ii se nějaká změna v do~ovs~ém pr~
vu rodičú jdou děti manželské a za manzelske prohla
šené, nejs'ou-li svéprávné, za otcem a děti nemanželské 
za matkou. 

Děti nemanželské, které, když se matka vdala, ne
byly prohlášeny za manželské, zachovají právo do
movské, které měly posud, třeba toho času, když se 
matka vdala. nebyly svéprávné. 

§ 13. Zemře-li otec manželský nebo matl~a nem,an
želská, nezmění se tím ničeho v domovskem . pravu 
dětí. 

§ 14, Právo vojenské osob vojenský ch, kteréž měly 
vstupujíce do sl užby ' vojenské a Vystupujíce z ní. uva
žuje se podle tohoto zákona. 

§ 17. Právo domovské v obci něktel:é pomine .. k.dy~ 
ten, kdo je má, nabude práva domovskeho .v ObCl Jme. 
Vzdal-li by se kdo práva domovského, Jest to bez 
účinku, pokud nenabyl práva domovského iinde. 

III, Jak se zachovati iest těm, kteří nemaií domo
va, § 18. Bezdomovci, t. j. ti, kteří na ten čas nemohou 
prokázati, že mají právo domovské, přikáží se dle pa
ragrafú nížepoložený ch k obci některé, v níž se bu
dou pokládati tak, jako by měli právo domov~ké »do
tud až se vyhledá, kde mají právo domovske. anebo 
až 'nabudou práva domovského někde iinde. 

V. Domovsk)' list. § 32. List doľnovský jest listi
na kterou se potvrzuje, že tomu, komuž byl vydán, pří
~ l~ší v obci právo domovské. 
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. § 34. Listu domovského nemťI že se odepříti nikomu, 
kdo má právo domovské. 

VI. Příslušnost v záležitostech domovských. § 36. 
V záležitostech práva domovského se týkajících říditi 
a rozhodovati přísluší úřadům politickým, vyjímajíc pří
padnosti v tomto zákoně pojmenované. 

§ 43. Žádná obec nemůže toho, o kom se neví, 
kde jest domovem, anebo o jehož domově jest pochyb
nost nebo rozepře, pokud se dle zákona tohoto s ko
nečnou platností na jisto nepostaví. kde má právo do
movské, do jiné obce postrkem odehnati, anebo bylo-Ii 
by se to stalo, postrkem ho nazpět poslati, sice práva 
bLide za všeliké škody a ze všel'ikých útrat, které tím 
vzejdou. 

(O postrku viz odst. 214.) 

POVINNOST, OPATŘOVATI CHUDÉ. Zákon do
movský ze 3. prosince 1863 Č. 105 ř. z. ustanovuje 
o tom v §§ 22.-29. 

IV. povinnost opatřovati chudé. § 22: Úkolem obce 
jest, aby své příslušníky, když schudli, podporovala. 

§ 23. Obec povinna jest opatřovati chudé také jen 
potud, pokud k tomu nejsou jiné osoby dle zákona 
občanského nebo dle jiných zákonťI zavázány. Jsou-Ii 
tyto osoby s to, aby závazky své plnily a zpěčovaly-Ii 
by se to činiti, buďtež k tomu tím způsobem, jak zákon 
nařizuje, přidrženy; mezi tím však povinna jest obec, 
chudé opatřiti, může však žádati náhradu nákladu na 
ně učiněného na těch, kteří jsou tím povinni: 

§ 24. Povinnost obce, opatřovati chudé, zavírá 
v sobě toliko závazek, dávati jim výživu potřebnou a 
poskytnouti jim opatrování v případu nemoci. Povin
nost opatřovati děti chudé obsahuje v sobě také po-
vinnost pečovati o jejich vychování. . 

§ 25. Jak se mají chudí opatřovati, přísluší usta
novovati obci v mezích zákonů o tom vydaných; chu
dý nemůže \ žádati, aby se mu dávala pomoc jistého 
zPLlsobu. . .. . 

§ 26. Také povinna jest obec opatřovati chudé jen 
tehdá, když sobě svým vlastnírri přičiněním výživy 
potřebné ziednati nemohou. filásil-li by še o zaopa-
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n ení chud ~rch n ěkdo. jenž může pracovati. přidl'žen 
budiž dl e potřeby i prostředky donucovacími. by kona I 
práci příhodno u (§ 4. zák. z 24. května 1885 Č . 89 ř. z. l. 

§ 28. Obec nemůže ani přespolním ch udý m v pří
padnosti náhl é potřeby odepříti pomoci potřebné. zůsta
vuje se jí však. že může za to žádati náhrady buď na 
té obci. kde takový chudir má právo domovské nebo 
na těch. kteří dle práva občanského anebo dl e jiných 
zákonů jsou p'ovinni tou pomocí. 

§ 29. S tý mž vyhražen ím náhrady povinna jest 
obec opatřovati chudé přespolni. kteří v okršku obce 
se roznemohou. dotud. pokud nemohou beze š kod y na 
zdraví svém nebo na zd raví jiných z opatrování propu
štěni bý ti. Rovněž má obec postarati se o pohřbení ta
kovýchto chudých. avšak bez nároku na náhradu útrat 
na obec domovskou. 

O osobách jsoucích bez přístřeš í a osobách práce 
se š titících viz odst. ll; o naturálních stanicích stra
vovacich - v iz odst. 214. 

OBCHODY VYSTĚIiOV ALECKÉ (zákon z 21. led
na 1897 Č . 27 ř. z. ). 

§ 1. Kdo bez úředního povo lení provozuje nebo 
sprostředkuje obchody vystěhovalecké nebo při dovole
ném třeba prvozování takovýchto obchodů jedná proti 
nařízením pro to platným. bude pro tento přestupek po
trestán okresním so udem vězením od 8 dnů až do 6 
měsíců . 

§ 2. Kdo jiné předstíráním falešných skutečností ne
bo jinými p rostředky na oklamání vypočtenými svádí 
k vystěhování. stane se v inn~lm přečinem a bude po
trestán tuhý m vězenim od 6 měsíců až do 2 let. po 
případ ě také pokutou až do 4000 korun. 

J so u-Ii tu okolnosti přitěžující. budiž nalezeno na 
tuhé vězení až do 3 let. s čímž spojena bHi může po-
1iuta peněžitá až do 8000 korun. 

Poznámka: Čl. IV. zákl. z. stát. z 21. prosince 1867 
Č. 142 ř. z. jest za ručena všem občanům státním volnost 
stěhování uvnitř říše; možnost vystěhovati se z ob
vodu státního obmezena jest jedině povinností brannou 
(viz pat. z 24. března 1832 Č. 2557 sb. z. s.). - Dle 
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výn. min. pro zem. obranu z 7. července 1868 Č. 1728 
nepotřebuji rak. občané státní. branné povinnosti ne
podl éhající. povolení k vystěhování z říše. - O vystě
hOv'ání se osob povinnÝ'ch brannou mocí viz vý n. min. 
zem. obrany z 22. července 1871 Č. 8088 a 21. listopadu 
1882 Č. 1465 a branný zák. z ll. dubna 1889 Č. 41 L z. -
Ohledně domobrany .viz zák. z 6. června 1889 Č. 90 
ř, z. a nař. z 20. prosince 1889 Č. 193 ř . z. a zákon z 10. 
května 1894 Č. 83 ř. z. a nař. min. obr. z 20. srpna 1894 
č 1744. - O podnicích (kancelářích) cestovních viz nař . 
min. z 23. listopadu 1895 Č. 181 ř. z. a § 24. živn. řádu . -

PREDPISY O OHLAŠOvANI pRicHO- OtO 
ZíCH (min. nař. z 15. února 1857 č. 33. ř . z.) "- "-

Kde není žádných zvláštních předpisů o ohlašo
vání. platí všeobecně tato ustanovení: 

§ 5. V městech a místech. kde jsou političtí úřa
dové okresní. dále ve všech osadách. zkrze které jdou 
důležitější silnice. též v takových místech blíže hlav
ního města. kde se obyčejně cizí lidé zdržuií. konečně 
v místech. kde jsou znamenitější závody průmYSlové. 
zvláště továrny. přádelny. cihlárny. sklárny. cukro
vary. díla hornická atd.. jsou hospodští. kteří mají 
právo přiiímati pocestné a majitelé t. zv. »hotelů gar
nis« povinni. vésti knihu cizinců. do níŽ maií cizince 
u nich přenocuiící zanésti. 

Poznámka. Dle min." nař. z 15. ledna 1860 č. 20. ř. Z. 
maií knihy tyto míti tyto rubriky: a) kterého dne pří
chozi došel. b) jakou má listinu průvodní. e) kdo 
c) odkud jest. d) jakou má listinu průvodní. e) kdo 
s ním přichází a fl kterého dne a kam odcestoval. -
Za příchozího pokládá se ten. kdo do obce nepří
sluší anebo v ní nemá řádného bydliště. -

Kniha tato má bez přetržení býti vedena a vždy 
pohotově býti. aby v ní orgánové bezpečnosti na-
hlédnouti mohli. . 

§ 7. Hospodský má ji příchozímu ihned předložiti 
a . tento jest povinen • . ji náležitě vyplniti. Zdráhal-Ii 
by se tak učiniti. budiž to bez prodlení oznámeno. 
§ 8. Ohlášení cizince má se státi zpravidla ohlašo
vacím lístkem (MeldzetteI). který musí býti úplně Vy
plněn a jenž tytéž rubriky. jako kniha cizinců. obsa-
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huie. OhláSení má se státi zpravidla v den pří
chodu cizince, neidéle ale příštího rána. § 9. V mí
stech v § 5. jmenovaných mají kromě hostinských 
i všiéhni ostatní poskytovatelé noclehů cizince u sebe 
přenocující ohlásiti; jak 'se to má státi, určuje úřad. 
§ 10. V noclehárnách (Herberge) mají ' býti vedeny 
jlrotok,oly o noclehářích. §11. . Maiitelé j~jich mají si 
od přišJ,"ch pomocníků vyžádati knížku vandrovní, 
pracovní anebo jiné cestovní listiny, a dle nicli pro
tokol sami vyplniti; zdráhal-li by se pomocník své 
průkazy předloŽ iti anebo neměl-li by žádných, ' nebo 
byl-li by jinak podezřelý, budiž o tom neprodleně ozná
mení učinčno. Zůstane-li v nocléhárně přes 24 hodin, 
budiž to oznámeno a úřadu listiny jeho předloženy. 

§ 12. Osoby služebné, tovaryši a jiní dělníci; po-
. mocníci a učňové mají býti všude od službo- pokud se 
týče prácedárců nejdéle ve 3 dnech po vstoupení do 
služby. nebo práce ohlášeni (dle toho hlk je přede
psáno buď ústně neb.o písemně); rovněž má i Vystou
pení jejich v teže době býti ohlášeno. § 13. Tulákům 
a osobám jinak podezřelým nemá nikdo přístřeší dá
vau a nedají-Ii se odbýti, budiž ihned o tom učiněno 
oznámení. § 14. Knihy cizinců a noclehářů mají býti 
často revidovány, s ohlašovacími lístky poro.vnány a 
předsevzatá revise poznamenána. § 15; Noclehárny a 
hospody stranou ležící mají ' často a nenadále býti 
prohlíženy a pr~kazy osob v nich se zdržujících zkou
.šeny. § 16; Osoby nemající průkazů a osoby jinak 
podezřelé bucftež zadrženy a před úřad postaveny. 
Š 19. Ohledně těchto přestupků jest příslušným polit. 
úřad, event. dle trest. zák. soudy (viz .odst. 90,). Trest: 
pokuta od 2-200 K, event. vězení od 1-14 . dnů. 

Ohlašování cizinců v klášteřích se zdržuiících 
upraveno min. nař. z 20. března 1876 č. 10.382. Dle 
něho Ínaji představení klášterů, konventů a nadací 
resp. místní představení jejich ' ohlásiti resp. odhlásiti 
kaž<:lého cizince v ni'ch přenocujícího; to nevztahuje 
se n'a členy konventů, kteří jsou rak. stát. občany a 
bydlí v zemi, ' kde klášter, konvent se nacházejí. Ci
zinci, kteří nejsou rak. stát. občany, buďtež ohlášeni 
ve 24 h.od. za'sláním lístku ohlašovacího polit. úřadu; 
cizinci tuzemŠtí zasláním seznamLI; kde .. je polic. úřad , 
bLidiž ohlášeÍlí ti tohoto' učiněno. 
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Pro VideřI plati min. nař. ' z '16. května '1849 Č. 
250 ř.: z. a z 29. března 1852 Č. 160 ř. · z.; : pj·o Prahu 
vyhláška měst. hejtmanství pražského z 10. ledna 1809 
a 16. ledna 1819 a 24. března 1857; pro Cechy zákon 
z 16. května 1849 Č. 64. z. z. a ze 6. března 1854 Č. 9. 
z. z.; pro Moravu zákon · z 13. března 1857·· Č. 40. z.z. 
a prO Slezsko z 1. února 1878 č" 10; z. z. 

PASY CESTOVNí. (Min. nař. z 10. května cl13 
1867 č . 80. L z.) 1. Tuzemcům nenl zpravidla "
třeba k cestám . v tuzemsku cestovního pasu, ' nýbrž 
nějaké legitimace. 2. Pracovní a služební knížky platí 
za legitimaci toliko tehdy, připojena-li v nich cestovní 
doložka (klausule): »platná j~ko legitimační listina .pro 
cesty v ..... na dobu jednoho roku«. - . 
. Poznámka. Knížky . o'bchodníků pOdomnich platí v 

tuzemsku za listiny legitimační (nař. min. spravedlnosti 
z . 4. listopadu . 1871 č.55~820.). Listy domovské jsou 
průkazy o . přÍslušnQsti. :Livnostenské legitimace jsou 
průkazy cestovními jak . v tuzemsku, tak i ve státech, 
s nimiž smlouv~ v té příčině uzavřena (v Něméeku, 
!talii, Lucembursku, Belgii, Dánsku, Srbsku, Švýcar~ 
skul. Vojenské pasy a zeměbranecké nejsou cestovními 
listinami, a dovolencí a zeměbrand mají se opatfiti 
potřebnou listinou cestovní (nař. min. zeměbr. z 14. 
ledna 1876 č. 9372.). 

3. K cestám tuzemců do ciziny jest třeba řádného 
pasu; týká-li se však .cesta toliko stát LI oněch" které 
přistoupily k německému spolku pasovnÍch Iistků, sta
čí pasovní lístek. Pro osoby, které isou opatřeny . kníž
kou pracovní nebo služební, musÍ tyto opatřeny b5rti 
klausuHpro cestu do ciziny. Pohraniční obyvatelstvo 
obdrŽÍ za účelem . denního 'styku a pro krátké cesty 
zábavné do sousední ciziny nedaleko hranic nebo do 
míst lázeiíských certifikát. 4. Pasy platí nejdéle na3 
léta, pasovnÍ lístky toliko na rok, kterého byly vydány.; 
Doh raničnÍ certifikáty na dobu 1 roku; doložka o cestě 
do ciziny pro knížky pracovní a ,služební vystaviti se 
může na· 3 rok1. (Vyhl. min: sprav. aobch . . z 5 .. ledna 
1871 Č .. 3. ř. z.) 

Poznámka. Příslušné úřady. Pro vyhotovování 
legitimací isou přÍslllšn~' l1li:a) představení politických 



266 (213, Obmezeni předpisů v pasech.) 

úřadů okresních; b) představení magistrátů obcí se 
zvláštním statutem; c) představení zeměpanské policie. 
kde tato jest. ohledně osob. které mají sídlo své v iic!! 
úředním obvodu. - Pro vyhotovování průkazů ce
stovních do ciziny příslušnými jsou: a) okresní heJt
mané. b) představení magistrátů obcí se zvláštním 
statutem. c) a tam. kde je zeměp. policie. její před
stavený ohledně osob. v jejím úředním obvodu sídlí
cích. ale vždy jen ve jménu správce země; d) správ
cové zemí v těch případech, kde podřízení úřadové 
majíce dtlvodné podezřeni, vydání pasu odepřeli ane
bo jde-li o pasy pro osoby z jiné provincie nebo o pa
sy cizinců. - e) Vyslanectva isou zmocněna Raku
I;anům v cizině se nalézajícím pasy rozšířiti, pro
dloužiti nebo nové vyhotoviti; konečně generální a 
vyšší konsulové dle své instrukce. -

9. Cizinci musí k cestám v tuzemsku opatřeni 
býti řádným pasem nebo jinou úplně vyhovující listi
nou ve které udáno jest jejich jméno, charakter, za
mě;tnání a příslušnost. Turecké pasy musí býti rak. 
uher. vyslanectvím nebo konsulátem vidovány. Ohled
ně ruských pasů bylo od visa min. nař. z 9. ledna 
1903 Č, 43.236. upuštěno. 12. V tuzemsku nejsou pasy 
ani vidovány ani uschovány. 13. Na požádání musí se 
každý cestujíci vykázati ohledně své osoby a pro
středků o své výživě. 17. Dělníci kteréhokoliv druhu, 
osoby služební a ty, které živnost něja~ou . kočovně 
provozují, nedostávají pasovního lístku, nybrz cestov
ní klausuli ve svých průvodních listinách. - 24. J a
kožto průvod mohou v pas pojaty býti toliko mau
želka vlastní dítky. opatrovanci. neplnoletí příbuzní. 
druži~a a služebnictvo. - 27. Padělání osobních prů
vodních listin kteréhokoliv druhu. vedení takovéto li
stiny. jež na jiné jméno zní, věd0l1!~ předání ta~o
véto listiny jiným osobám za tím ' ucelem. aby lIch 
použily za průvod anebo falešné označení osob ja
kožto příslušníků rodiny nebo čeledě tresce se dle 
odst. 192. pokutou do 200 K nebo podle zákona -
viz odst. 74. a 75. - 28. Svrchu uvedené před~isr ne
platí: a) ohledně knížek pOdomní,ch obchod~lk~.;. b) 
ohledně osob v poměru vojenskem se nalezaJlclch 
(zákon branný z 11. dubna 1889 Č. 41. ř. z. § 62. a 
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min. nař. z 15. dubna 1889 Č. 45. ř. z. § 89.); c) ohled
ně celní kontroly na hrani"ích; d) ohledně kontroly 
pasů za účelem zamezení obchodů podloudnických í§ 
12. min. nař. z 12. září 1853 Č. 179. ř. z.). 

Listiny k námořním cestám nebo služební knížky 
námořnictva (min. nař. z 3. května 1864 č. 42;. ř. z.). 

1. Rakouský poddaný. jenž zamýšlí se dáti pro
najmouti na některé rak. lodi obchodní - vyjmouc 
lodníka se strojníky. topiči a obsluhovači strojů, musí 
vedle předepsaného povolení k námořské cestě míti 
služební knížku. jež obsahuje jeho jméno. stáří. rodiště 
a domovskou obec. popis osoby a služební poměr. 

5. Paragraf 27. svrchu uvedeného předpisu má 
i tu platnosti. 

P ASOVNÍ KONTROLA K ZAMEZENÍ POD
LOUDNICTVí. (Min. nař. z 12. září 1853 č. 179. ř. z.) 

1. Zvláštni kontrole pasů mohou býti podrobeny 
osoby, které byly pro podloudnictví trestány anebo 
jím podezřelé jsou. 

2. Tato kontrola spočivá v tom, že tyto osoby 
též v těch případech změny místa přes celní linii, 
v nichž dle obecných policejních předpisů pasu není 
třeba. musí se opatřiti pasem. který se jim vystaví 
politickým úřadem. potažmo pohraničním polic. komi
sařstvím toliko pro jedinou cestu. nikoliv pro opětovné 
cesty. avšak jen tehdy. když jsou s to prokázati 1'!ě
jaký dovolený účel jejich zamýšlené změny místa. lo
to opatření nevztahuje se však na případ. když ně
kdo jest v držení pozemků za nebo před celní čarou 
ležících. k nimž může se dostati jen překročením této 
čáry a když se z celního území nebo do něho ode
béře nebo na něm proto zdržuje. aby pozemky ty zdě
lal nebo jejich výrobky na obvyklé přímé cestě a 
v obvyklém denním čase domů dostal. 

4. Osoby pasem povinné, jež se bez předepsaného 
pasu přes celní čáru odeberou. anebo jestliže hranice 
onoho místa, v němž bydlí, přímo s celní čarou nehra
ničí postiženy budou mimo pomezní hranici svého 
bvďliště na místě. jež leží ve směru k celní čáře. aniž 
b~T mohly v Doslednějším případě změnu svého místa 
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ospravedlniti .způsobem, jenž naprosto vylučuje nasta
Iý nebo zamyšlený přechod celIiíčáry, budou po
Úestány pokutou od 1O~80 korun. 

, 5. Tentýž ' trest stihne pasem povinné obyvatele 
těch míst, jejichž hraúice jde až k celní čáře, pakli že 
budou ve dne postiženi bez pasu mimo hranice svého 
bydliště na ' jiných než těch cestách, které obyčejně 
vedou , k jich vlastním pozemkům nebo k pozemkúm 
jich služebných pánů, nebo k místům, na nich ž mají 
prokázale co dovoleného činiti, anebo budou-li mimo 
své bydliště postiž.eny v době od 10 hodin večer až 
k východu slunce, a nebudou-li s to ospravedlniti pří
tomnost svou na tomto místě způsobem, jenž naprosto 
vylučuje nastalé nebo . zamýšlené přestoupení celní 
linie. 

6. Pasem povinní cizozemci a osoby, které sev ně
jaké celní výhradě zdržuií, propadají pro přestupky 
§ 2. ' netoliko trestu v § 4. uvedenému, nýbrž mají 
také po výkonu trestu dopraveni býti přes čáru celní. 

7. Pohraniční polic. komisařství, pohraniční úřed
níci celní četnictvo a stráž finanční .jsou obzvláště 
povinni, každéhopase,mpovinného obyvatele celního 
obvodu ohledně něhož leží domnění, že zamýšlí nebo 
že vykonal . cestu do cizozemska nebo do celní vý
hrady, - jakož i každého pasem povinného obyvatele 
cizozemska nebo celní výhrady za účelem proukázání 
předepsaného pasu zadržeti, a nemá-li ho, nejbližšímu 
polit. úřadu, anebo pohraničnímu komisařství, kde la~ 
kovéto jest, předvésti, aby byl potrestán" - Za plny 
dúkaz ohledně místa, na kterém byla osoba pasem po
vinná postižena, platí výpověď jednoho z těchto orgú
nll ' učiněná s odvoláním na služební přísahu. 

" 8. Svrchu uvedení orgánové mají právo předsevzíii 
domovní prohlídku ij osob, které jednou pro podloud
nictví : nebo Qvakráte pro přestupek těchto nařízení 
pod policejní dohled byly postaveny. Vyšetřené pře
stupky , zápovědi lze za prokázané míti na zák~adě 
výpovědí těch . orgánů, kteří domovní prohlí~ku PEed
sevzalí. K potrestání všech svrchu uvedenych pred
pisli ' jest příslušným politický úřad. 
, ' Poznámk~: Dle § 27. cel. a monop. řádu mají cestu

iicí. ,kteří . z ciziny. neQo .z území ze svazk~ celního 
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vY l o učeného přecházeli a do místa ležícího dále v zemi, 
než se nalézá nejbli žš í celní úřad " tóm směru p~lo
žen)r, se ubírají, i když žádný ch c.lu . ]J5>drpbel~~:ch 
předmětli s sebou nevezou, pred prekrocelllm ~áry 
celní k nejbli žšímu celnímu úřadu se dostaViti, sve li
s tiny jemu předlož iti a svá zavazadla celnímu řízení 
podrobiti. - Celnímu úřadu ne~, zá~. říze,ní , .~e.lnímu 
nesnií se vyhnouti. - Tomuto na1'lzem podle.han I ?SO
by vojenské i kdy ž ve slu žbě se nalézají. VYJmlltY 'JSOll 
L'soby ex territoriální a vbjenské sbory na, pochodu 
(. hledn ě válečných potřeb a zavazadel. ktera bezpro-
stfedně s sebou vezou. . ' 

O podloudnictví viz: stát. monopol celní ' zlL čer
vence 1835 Č. 113 sb. zák. pol. - (§§ 192.~237). 

POSjLÁ~j PO~TRKEM (.zákon ze 27. čcr-' 214 
velice 1871 c, 88. 1'. z. ). ' 

§ 1. Z příčin policejních mohou jen osoby ní ~~ 
jmenované z jistého místa nebo okrsku do obce" k plZ 
p'říslušeji, anebo n.enáležejí-li k těm zemím; v kte,ry ch 
zákon tento má platnost, přes hranice těchto zemi po
st rkem čili šupem odvedeny bý ti, totiž : a) tulác~. ,a 
jiní lidé práce se štítící, kteří pad~jí veřejné dobroc111.
nosti za obtíž; b) osoby bez vy kazu a ustal]ovelll. 
které nemohou prokázati, že mají n ěja~é příjm~ .ne,
bo nějakou živnost dovolenou; c) ,~evest~y vere!ne. 
které nejsou poslušny rozkazu od uradu ]lm daneho. 
aby odešly a d) trestanci a nucenci z vazby , .. pr.o
puštění, pokud jsou škodni bezpečn,os,ti osoby nebo 
majetku. Byl-li by někdo po druhé postrkem odve
den. mú že se vyřknouti zápověď, aby se nenavracel. 

§ 2. Toliko osoby V. § 1. jI?e!lOyané mo~?u s~. z jed
noho nebo několika mlst pohceme vyhostIti a !lm za
pověditi. aby se tam nikdy ane?o v jistém čas~ne
navracely a učiniti se to 111úže Jen dle', tohoto zako!la 
a sice tehdy, když nastává veřejnému ,dobry .. pro je

hož och ran u někdo má post rkem odehnan bY ~I. ~ebe,z
pečenství jen . v tom místě. z něho ž takovy clovek 
má vybyt b5rti. Odvésti někoho š upem nebohp vy
hostiti z obce, do které přísluší, není . dovol,e~o ~a 
Ilomine účinek vyhoštění . z toho vmísta. ve ktere;n ne
kdo naby l příslu šnosti. - Krome toho mohou tl, kdo 
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v zemích, v nichž tento zákon má platnost, nemají 
práva domovského. buď ze v šech t ěchto zemí nebo 
z části jich vyhoš těni b~r ti. když toho příčiny veřej
ného pořádku nebo bezpečnosti ned o pouštějí. aby se 
tam zdržovali. 

§ 3. Odvedeni postrkem stane se tím zpťisobem: 
a) že se hnanci předepíše pasem nucený m (vázanou 
maršrutou) cesta. kterou má v určitých Ihťitách a šta
cich vykonati: b) že se nuceně postrkem dopraví. jsa 
zprovázen orgány strážními. Nikdo nebuď post rkem 
hnán dříve, pakud se účelu takov ého hnaní dosíci 
mťi že pasem nuceným. 

§ 4. Někdo mťiže pasem nuceným nebo post rkem 
odehnán anebo policejn ě vyhoštěn bý ti jen tehdá. když 
to vyřkne úřad příslušný nálezem v moc práva ve
šlý m. Než nález takový se vynese, má se příslušn bst 
hnancova a ustanovená zákonem příčina k odvedení 
ho postrkem nebo k vyhoštění na jisto postaviti a o 
nálezu vynešeném vý boru zemskému té země. kde 
hnanec jest · domovem. dáti věděti. . 

o 5. Tyto nálezy vynášejí jako úřadové hnanečtí: 
a) ředitelstva policejní a jejich orgánové. a kde nelií 
ředitelství policejních. b) úřadové zeměpanští anebo 
obecní, jimž svěřeno, aby vynášely nálezy , že kdo má 
bý ti postrkem odveden nebo vyhostěn. Vykonávati 
nález, že někdo má bý ti post rkem odveden, přísluší ob
cim, ježto jsou zřízeny za stanice hnanecké. 

§ 8. Vidí-li se některému představenstvu obecnimu, 
že jest tu příčina, někoho, kdo v obci se zdržuje, po
strkem odvésti nebo vyhostiti, má o tom, zdali a kte
rá příčina k tomu jest, v jaký ch okolnostech takový 
člověk žije a jak se z toho, co se mu klade za vinu , 
omlouvá, protokol sepsati, dle potřeby jej v e stře žení 
vzíti a nepřísluší-li představenstvu nález v té příč in ě 
vynášeti, protokol i s přílohami nejdéle ve 24 hodinách 
od zadržení nebo uv ěznění této osoby , úřadu hnanecké
mu poslati, aby vynesl nález. 

§ 9. Rekursy proti těmto nálezťim mají . bý ti ve 24 
hodinách předloženy . 

§ 10. Obec, která jest stanicí hnaneckou, vydává 
buď pas nucený , v němž se předepíše maršruta, která 
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se má na vías zachovávati nebo pas hnanecký (§ 3.J. 
Když postrkem odvedený dojde na místo, pošlou se 
ty to ' listiny onomu úřadu, jenž vynesl nález v příčin ě 
odvedení postrkem. 

§ ll. Každá obec, která jest stanicí hnaneckou, po
vinila jest hnance, kteří k ní dojdou, převzíti , k nej
bli žš í stanici hnanecké anebo k stanici domovské, jak 
nařizeno dopraviti a jak o jejich prťivod a stravov ání, 
tak i o příhodné ubytování a střežení péči míti. 

Uprchl-Ii by hnanec, buď ihned opatření 'učiněno , 
aby by l skrze orgány veřejné bezpečnosti stíhán a zno
vu zatčen. 

§ 13. Jestliže by ten, kdo byl pasem nuceným do 
svého domova vypovězen; od předepsané maršruty 
o své újmě se uchý lil. pas nucený odstranil nebo za
tajil anebo vyměřené jemu: lhůty k cestě bez podstat
né omluvy nedodržel, bude vazbou až do 8 dnťi potre
stán a pak postrkem dále dopraven. Kdo by vyhýbaje 
se postrku, · uprchl. bude taktéž potrestán. Nález trestní 
vynášeti přísluší politíckému úřadu toho místa, kde po
strkem hn~ný znovu byl zadržen. 

§ 18. Každá obec práva je z nákladu, který vzejde 
zanedbáním povinností, z příčiny dopravování hnan
cťi zákonem jí uložen}'ch. Náklad zpťisobený dostavením 
hnance uprchlého, zapraviti povinna jest obec, její ž or-

. ganové útěk hnancův zavinili. 

O vyhostěncích a vypovězencích viz odst. 18, o ne
dovoleném návratu odst. 91. 

NATURÁLNí STRA VŮVNY. Podstatná ustanovení 
zákonu o naturálních stravovnách. 

Účelem stravoven jest obmezení žebroty jakož i 
tuláctví (odst. 11.). Za tím účelem mají se přijímati do 
Il ich cestující, jsoucí bez práce a subsistenčních pro
s ti'edkťi, af již jsou toho nebo onoho pohlaví a bez 
rozdílu na příslušnost. Osoby , které chtěií bý ti přijaty 
do stravovny , maií svoje cestovní prťikazy odevzdati 
správci stravovny, kterýž má tyto prťikazy uchovati, 
potvrditi v nich, že dotyčné osoby ve stravovně se na
cházely, a při odchodu jim je opět odevzdati. Nemá-li 
někdo cestovních prťikazů, můž e býti do stravovny při-
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jai toliko se svolením obecního starosty :onoho místa, 
kd e se stravovna nachází. S tarosta má učiniti vše, 
čeho ' zapotřebí .k zjištěni takov~'chosob. Osoby do 
stravovny přijaté jsou pov'inn y vykonati přim ěře n é 
práce jim ulože né. Zdráhaly-li by se tak ,učiniti, má bý ti 
proti nim zakroče,no dle § 4. , z. z 24. května 1885 č. 
89 ř. z. 

Místa: kde stravovn y ' mají bý ti zřízeny, ustanoví 
zelllsk ý výbor ve srozumění s polit. úřadem ze mskÝI1l . 
Cp se týká qr.ganisačních zaříze ní . naturálních stravo
ven, shoduji se všecky zákony v tom, že vnitřní or
ganisace jejich, dozor nad jejich pravideln:\' m konáním 
služby a zkoumání a schválení (kontrola) ú čtú při-
nále ží zem~ výbo'ni. ' ,... , 

. '.. ~ ... 

Co se týče kry tí . nákladu na vydržování stra
voven, lze tu· rozeznávati 3 systémy: V Čechách pře
nechává . se uh ražení (blížev'ypočten~lch) útrat s po
užitím vý noSu .práce onomu správnímu okresu, ve kte
rém se nal ézá naturál. stanice. Okresům nepoměrně 
přetíže ným mMe býti povolena na opatření a vnitřní 
zařízení potřebných místností, jakož i na stravu pro 
. 't ravovny zemská podpora .; na Moravě, ve Slezsku a 
Štv rsku nese , lIákiad .ten země; v Horníeh .- a Dolnich 
R~kousích a 'Vorarlberku jsou utvoře.ny za účelem 
uhraže nÍ výloh (všude podrobně jmenovan~leh) kon
kuren ční okresy tim způsobem, že každá natural. sta
nice, která se v úředním místě některého c. k. okres. 
s'o ud\l ' nalézá, tvoří s obcemi, které k obvodu tohoto 
c. k. okres. soudu pl'ináleží, jeden konkurenční okres 
,a-, že naturálnÍ. stalJ-ice, které nejsou v úředním místě 
okres. soudu, pokládají se za filialky těch ,naturál. sta
nic, které : se v úř,ed. sídle okres. soudu nacházejí. . 

Konečně obsahují všecky zde ' uvedené zákony 
předpiS, že v každé obci má býti zákaz žebroty veřejr 
nnu vyhláškou na v~:značném místě ' vyvěšenou pro
hlášen; v této vyhlášce budiž též doloženo, že nuzní 
cestující do nejbližší .dle jména označené, stravovny se 
mohou uchý liti; dále v ustanovení, že (jelikož stra
vov nám přinále ž ípřen0GOvání cestujících) . státní Qr,gá
tiové, vykonávaiící dohledna noc1eliániY také k do
hledu na stravovny povoláni isou:i.- ,- . 
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SEZNAM PŘEDPISŮ O NATURÁLNíCH STANI
CíCH -ZAOPATŘ OV ACÍCH (STRAVOVNÁCH), 

Čechy (vyjma Prahy a obcí k pražsk. polic. obvo
do u patřících) : zák. z 29. dubna 1895 Č. 38 z. z. 

Morava (vyjma B rna a Olomouce): zák. z 19. úno
' ra 1888 Č. 45 z. z. 

Dolní Rakousy (vyjma prozatím Vídně a obcí k ví
deií . polic. obvodu patřících): zák. z 23. března 1888 
Č. 45 z. z. 

Horní Rakousy : zák. z 31. března 1898 Č. 12 z. z. 
Š týrsko lvYi!na Stýr. Hradce): zák. z 13. če rvn a 

1892 Č. 26 z. z. 
Slezsko: zák. z ll. dubna 1892 Č. 32 ř . z. 
Vorarlberg: zák. z 17. ledna 1891 Č . 13 z. z. 
V ostatních korullních zemích není dotýčných před

pisů. 

III. ZBRANĚ, NÁBOJ (MUNICE) A TŘAS
!{AVINY • 

ZBRANĚ A MUNICE (patent z 24. října 21 r-::: 
1852 č. 223 ř. z. ; pro Tyrolsko a Vorarlberg, cís. \) 
pat. z 18. ledna 1818, sb. zák. provinc. sv. V.). 

Zapovězené zbraně jsou: dýky, stylety (krátké, 
tenké dýky), a nože, na zpttsob sty letu duté, broušené 
r vyjmouc zavazáky na jeleny (Hirschgenicker), lo vec
ké,křížové nože a Ilože na syr]; kordy o trojím ostří, 
trombony, terceroly pod 18 cm. zdálí, zahrnujíc v míru 
tuto pažbu i hlaveií; větrovky všelikého druhu, g ra
ná ty ruční a skelllé, petardy a rakety zápa lné, ko
n ečně všeliká zbraií ukrytá kteréhokoliv způsobu, pří
hodná k potutelným útokům , na př. hftlkové ručnic e_ 
hole s kordem atd., rovněž i nástroje, jejichž Ptlvodni 
a přirozená forma zúmyslně změn ěna jest, aby se ji
mi tíže poraniti mohlo, jakož i vúbec vše liký nástroi 
ukryt~' , k útoktlm potutelným příh odný, který podle po
vahy své ustanoven není a ni k provozování umění ne
jakého nebo n ějaké živnosti ani k domácí potř ebě. 

!8 
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3. Za mumc1 zapovězenou prohlašuje se bavlna 
s třelná a podobné věci třaskavé. 

4. Kromě živnostníků a obchodníků, ku zhotovová
ní a prodeji zbraně nebo munice oprávněných, nemá 
vl,bec nikdo práva, zbraň nebo munici jakéhokoliv 
zpúsobu , ani k své v lastní potřebě zhotovovati nebo 
způsobem živnostenským prodávati. Zapovězenou 
zbraň a zapovězené muniční věci nesmějí však ani 
oprávnění živnostníci a obchodníci zhotovovati a pro
dávati , jestliže k tomu neobdrželi zv láštního povolení. 

Poznámka: Muničními věcmi jsou: zápalky a prů
palky (min. nař . z 20. srpna 1857 č. 159 ř. z.) a patrony 
s kapslemi (patrony Lefaucheuxovy m. nař. z 22. srpna 
1866 č. 100 L z.). Děla jsou zapovězenou zbrani (min. 
naL z 2l1. srpna 1857 č. 159 ř. z.). Zapovězenou municí 
jest střelná bavlna a podobné výbušné látky. 

7. Živnostníci a obchodníci, kteří mají právo dělati 
zbraň a věci muniční a vésti v nich obchod, mohou pro
vozovati živnost a obchod ten toliko ve svých dílnách 
a v místnostech ku prodeji ustanovených. Oni by se 
tedy stali trestnými, kdyby mimo místa tato nebo jinak 
tajně zbraň nebo věci muniční dělali nebo prodávali, 
]akož ; ~im, kdyby zásoby věcí těchto jaký mkoliv 
zpúsobem zatajovali úřadu, . kterýž je vyzval, aby je 
udali. -

8. Míti , zbraň a munici zapovězenou dovoleno jest 
jen tomu, kdo k tomu obdrží zvláštní povolení; aby 
n ěkdo směl nositi zbraň zapovězenou. musí míti k to
mu ie ště zvláštního povolení úředního (min. nař . 30. 
srpna 1857 č. 159 ř. z.). 

11. V povolení živnostnikům a obchodníkl1m uděle
ném. dělati nebo prodávati zbraň a munici zapověze
nou. obsaženo jest i povolení míti takové věci. Taktéž 
nemají ti. kdož mají právo provozovati živnost něja
kou neb o zaměstnání nějak é. při čemž zapotřebí mají 
nústroiú. které mají povahu zapovězené zbraně anebo 
při n ěmž potřebují zapovězené munice. zapotřebí 
zv láštního povolení. by mohli věci tyto míti. Věci ty 
mají se chovati v místnostech živnostních k tomu usta
novených. 
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Zbraně a munice řečené ml1 že se však někomu jen 
tolik povoliti a někdo jí může co do počtu a množství 
jen tolik míti, co se s potr"ebou a okolnostmi jeho 
srovnává a co nedává příčiny k dl1vodnému podezření. 
že by jí nějak zneužíval. Trest: vězení od 3 měsíců do 
1 roku a zabavení zbraně a muníce. Živnostníci a ob
chodníci, kteří mají povolení prodávati zbraň a mu
nici zapově.zenou. mají o prodeii tom vésti knihu zá
znamní. v niž se mají zanésti osoby. který m. a čas, 
kdy zbraň a munice takov á byla prodána, jakož i po
volení, proti jehož předložení jediné prodej místo míti 
může . (Trest: pokuta od 20-100 K). 

12. Míti jinou zbraň a jiné věci muniční, nežli ty, 
které v § 2. jakožto zapovězené jsou pojmenovány, 
jest sice osobám, jimž to není zákonem anebo od úřadu 
výslovně zakázáno. dovoleno, avšak i dovolené zbra
ně a munice nesmí nikdo míti množství nepřiměřené. 
které by budilo dl1vodné podezření nějakého zneužívá
ní. Kdo má zbraně nebo věcí muničních více než po
třeba jeho osobní vyhledává. má to oznámiti polit. 
úřadu zemskému, který v příčině té učiní vhodná opa
tření. -

Poznámka: Najdou-li se zbraně soukromé zahra
bané anebo nikomu nenáležité, budiž s nimi naloženo, 
jako s jinirmi věcmi se v příčině takové nakládá, avšak 
mají se vydati jen takový m vlastníkl1m nebo nálezcům , 
kteří oprávněni jsou zbraň míti; - totéž platí o veřej. 
dražbě zbraní. 

Míti munici vojenskou, dovoleno jest toliko těm. 
jimž služba k tomu práva dává, anebo kteří výminečně 
obdrželi zvláštní zmocnění, že mohou takové muniční 
věci míti. 

13. Živnostníci a obchodníci dopustí se krom toho 
zvláštního činu trestného a) když prodají někomu zbral' 
nebo munici zapovězenou, aniž by tento předlož il po
volení ke koupi , kteréž oni schovávati mají (§ 9.); 
b) když o takových věcech zapovězených, kteréž jim 
někdo. neprokázav povolení, že je múže míti ku prodeji, 
k zaslání nebo k jakémukoliv jinnému účeli přinese 
nebo zašle, ihned k úřadu bezpečnosti oznámení ne
učiní a zapovězenou zbraň nebo munici, dá-li se to dě-

18* 
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lati, dotud, až se další nějaké opatření stane, u sebe ne
podržÍ. 

14. Povolení zbraň míti. neobsahuje v sobě práva 
zbraií nositi, k tomu jest třeba zvláštního povolenÍ. _ 
Co se t~rče vojska, ustanovuje se právo, zbraň miti 
a Ji nositi, předpisy vojenskými. 

Poznámka: Osoby vojenské v uniformě mohou be
ze všeho obmezení zbrall soukromou míti a nositi, dů
stojníci, kteří se služby vzdali a kteří dáni do vý služ
by, když vycházejí bez unifo rmy , musi míti legiti
maci o svém dllstojnictv i na způsob zbrojního pasu vy
danou od místního velitelství, když chtějí nositi zbraň 
soukromou. - Zasýlá-li se osobám vojenským zbraií, 
nejvýše 6 kusll, není k tomu potřebí žádného povolení, 
k zásylkám větším musí se vykázati certifikát vydan~r 
úřadem vojenským (nař. min. z 2. dubna 1853 Č. 63 
ř. z.). Vojenští ílředníci, kteří mají charakter důstojni
cký, mohou jako důstojníci beze všeho obmezení zbraň 
míti a nositi, jinak ale mají potřebí zbrojního pasu úřa
dem vojen. vydaného (nař. vrch. velit. z 26. prosince 
185.1 Č. 8 ř. z. na r. 1854). Mužstvo vojen. od šikovatele 
a strážmistra dolů nenáleží k osobám, jež neobme
zeně zbraň míti a nositi mohou (nař. min. z 20. srpna 
1857 Č. 159 ř. z.). 

Poznámka: Osoby vojenské mohou beze všeho 
obmezení zbral! soukromou míti a nositi. Zasý lá-Ii se 
osobám vojenským zbraň, nejvýše 6 kusů každého 
druhu, není k tomu zapotřebí žádného povolení; k ZóÍ.
sylkám větším třeba jest certifikátu, jakožto prlIvodní 
listIny úřadem vojenským vydaného. - K osobám vo
jellským, jež neobmezeně zbraň míti a nositi mohou, 
nenáleží mužstvo od šikovatele a strážmistra dolů 
(min. nař. 2. dubna 1853 Č. 6. a z 20. srpna 1857 Č. 159 
Lz.). Právo, zbraně neobmezeně nositi, mají dústoj
níci potud, pokud jsou v předepsané uniformě; jsou-Ii 
v civil. oděvu, musí míti k nosení zbraně vojenský 
pas - úřadem vojen. vydaný. Totéž platí o vojen. 
úřednících, majících dllstojnický charakter. 

15. Právo k nosení zbraně bez zvláštního povolelll 
mají: a) ti, kdož podle služby své nebo svého char
akteru maií právo nebo povinnost nositi zbraň, avšak 
smějí nositi jen takovou zbraň, která, náleží k přede-
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psanému vy zbrojení nebo k úřednímu oděvu: b) ti, jichž 
živnost nebo zaměstnání to s sebou přináší, že musejí 
zbraně nebo nástroilI ji za rovné pokládaný ch i kromě 
domu užívati, avšak jen v čas skutečného provozo
vání živnosti nebo zaměstnání; c) ty osoby civilllí, 
u nichž v jednotlivých zemích korunních podle posa
vádního obyčeje zbraň jest příslušenstvím obvyklého 
tam kroje zemského; d) služebnictv o soukromé, k je
hož uniformě nebo livreji se obyčejně zbraň nosí, jen 
jakožto příslušenství uniformy nebo livreje; e) cizo
zemští pocestní, již k uniformě nebo ke kroji národ
nímu zhraň nosí, jakož i jejich služebníci, co se týče 
livreje, pod obmezením svrchu uvedený m; fl střelci 
I-ádné, s povolenílll úředním zřízené' střelnice, kd yž na
vštěvují střelnici. Sem patří i zřízenci pro službu lesní 
a lovčí pod přísahu vzatí, af již jsou ve službě veřejné 
nebo soukromé, když jsou ve slu ž bě (min. nař. z 20. 
srpna 1857 Č. 159 ř. z. - O zřízencích k hájení mysli
vosti viz min. nař. z 2. ledna 1854 Č. 4 ř. z.). 

16. Kdo má právo nositi zbraň, má i právo dáti 
si zbraň svou od svého služebnictva na určitá místa 
donášeti anebo mimo dlIllI vystřeliti. 

17. Právo, nositi zbraň, lze obdržeti jen udělením 
zbrojního pasu, který se smí jen osobám nepodezře
I ~rm vyhotovovati. 

19. Pasy platí jen pro ty zbraně, pro ty osoby , pro 
tu potřebu a pro ten čas, na ktei'Ý jsou vyhotoveny, a 
musí se po projití tohoto pasu obnoviti a mají se v pří
padu přesídlení do iiného okresu v 6 nedělích po pře
stěhování dáti vidovati u úřadu nového okresu. 

20. Pasy zbrojní vYdávati se maií na 3 léta nebo 
i k určitým potřebám (na př. na cesty) na kratší čas. 

23. Cizozemským pocestným, kteří jsou předepsa
nými listinami prlIvodními opatřeni, dovoleno jest, no
siti s sebou zbraň, k jich osobní ochraně potřebnou 
anebo k uniformě, ke kroji národnímu nebo k livreji 
služebnictva jejich náležitou, kromě munice k ní nří
slušné, když však p'ocestnÍ tito vstoupí na hranici' ra
kouskou, má c. k. úřad bezpečnos ti zbrali a munici tuto 
na listině prflv odní, ač není-Ii na ní ji ž poznamenána _ 
poznamenati. 
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Dle min . nař. z 7. února 1866 Č. 21 r. z. mohou c. 
a k. diplomatické missie v cizině, jakož i konsuláty 
passovnÍ policií pověřené, cestujícím do zemí rak., ktei"i 
by k vlastní potřebě chtěli s sebou vzíti zbraň, vyhoto
vovati zbrojní pasy nebo na listině prúvodnÍ POZlla
menati, že jím dovoleno nositi zbraň. 

24. Kdo .má k nošelJÍ zbraně potřebí pasu zbroj
niho, má míti pas tento, když nosí zbraň, při sobě, 
jinak má se mu zbraň ihned odejmouti (trest 2--10 K). 

Kdo neoprávněným zpúsobem zbraú nosí, má IllU 

tato bý ti ihned odejmuta (trest: 10--600 korun, po Pl'í
padě: vězení od 3 uní až do 3 měsícú). 

26. Přepouštěti pas zbrojní někomu jinému jest 
zapovězeno (trest. 20--200 korun) . 

27. Kdo na sebe převede cizí pas zbrojní anebo ho 
nesp rávně užívá -- bude potrestán 20--200 korunami. 

40. V případech §§ 24. a 25. tohoto zákona jest 
příslušným politický úřad, ve všech ostatních však 
soud. 

45. Když se někdo za tou příčinou, že měl nebo 
nosil zapovězenou zbraň nebo že měl zapovězené věci 
muniční, p'otáhne k zodpovědnosti, má úřad vždy vy
še třiti, odkud věci tyto pocházejí, aby se podle okol
ností také ten mohl potrestati, kdo je dělal a rozšiřoval. 

48. uřadové bezpečnosti, četnictvo a vúbec všickni 
orgánové, k zachováni veřejné bezpečnosti zřízení, jak 
v městech tak i na venkově, jsou zv láště povinni, při
hlížeti k tomu, by ustanovení tato náležitě se zachová
vala a oznamovali příslušným úřadúll1 činy trestn é, 
o kterýchž vědomostí nabudou. 

Poznámka: Zákon z 23. června 1891 Č. 89 ř. z. ob
sahuje ustanovení o povinném úředním vyzkoušení ruč
ních střených zbraní, jež d ěje se v úřed. zkušeb. ústa
vech ve Ferlachu, Praze, Vejprtech a Vídni a jemuž 
podléhají všechny ruční střelné zbraně v tuzemsku vy
robené a střelné zbraně z ciziny, nejsou-li opatřeny 
cizozemskou značkou o vyzkoušenÍ. -- Přestupky před
pisú a) o vyzkoušení ručních zbraní střelných soukrolll
níky spáchané -- trestají se pokutou od 2--100 K. nebo 
vězením od 6 hodin do 14 dnú; b) napodobení nebo pa
dělání úředních zn aček trestá se jgko podvod ; c) vý-
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robci a obchodníci nebo jich zřízenci, kteří prodáv ají . 
zasílají nebo vydražují nevyzkou šené ruční střelné 
zb raně nebo zbraně jiného kalibru, než jaký na ni ch 
udán, trestaji se dle živnost. řádu; zb raně mají se jirn 
zabaviti, na jich náklad vyzkoumati a zb raně za nc
vadné shledané jim vrátiti. 

ZÁSiLKY A PRŮVOZ ZBRANí A MUNICE. Zá
silky jejich musí bý ti jak ve stát. území, tak i při do
vozu a prúvozu z ciziny i do ciziny opatřeny zbroj
nímí nebo muničními prúvodnÍmi listy. Při pouhém pí-e
núšení zbraní a vředmětll muničních s jednoho mís ta 
tuzemska do jiného. pr-i n ěmž osoba držitele se nemění 
(lIa pL pí-i přesídlení , zaslání k opravě atd.) stačí míst
ním úřadem vidované certifikáty držitele zbraně. Za 
úředně schálené prúvodní listy mohou dále platiti při 
obchodnících a dopravnících i jimi podepsané úředn ě 
vidované nákladní listy. Vydávají-Ii se skladištěl11 
zbrojného dělostřelectva na místo prúvodního listu t. 
zv. plakáty, musí bý ti tyto na zevní straně nádob y 
nebo obalu zřetelně a pevně nalepeny, aby při ote
vření nebyly roztrhány. --

PRODEJ PRACHU (min. nař. ze 17. kvě t- 216 
na 1891 Č. 62 ř. z.). 

§ 1. Ku prodeji prachu. jímž rozumějí se všechn y 
výrobky, které jsou pře,dm ětem prachového mono
polu [ku prachovému monopolu náleží dle monopol. řú
du z ll. července 1835 č: 113 sb. pol. zák. aerárnÍ černý 
prach, prach třaskavý a střelné patrony trhací z něho 
vyrobené; salnitr a chilský ledek byly z n ěho vylou
čeny (cís. pat. 31. března 1853 Č. 90 ř. z.). Trhadla. kte
rá jsou ze salnitru, síry a uhlíku složena, tvoří předmět 
prachového monopol-u (min. nař. z 2. července 1877 Č. 
68 ř. z. a 22. září 1883 Č. 156 ř. z.)] oprávněny jsoll 
toliko ony osoby, které mají povolení ku prodeÍl 
prachu. 

§ 2. Při prodeji prachu činí se rozdíl mezi proda
v ači v malém a prodavači ve velkém. Prodavač i v ma
lém jsou ti prodavači, kteří prach smějí vydávati to
liko bezprostředně konsumentúm, prodavač i pak ve 
velkém jsou ti prodavači. kteří smějí vydávati prach 
toliko Pi'od ,lVaČltlU v malém, jim k odbě rn při!cť!zaným. 
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Prodavačům ve velkém, žádají-li o to, muze ud ěleno 
také bý ti povolení (licence) ku prodeji v malém. 

§ 9. Jestliže žadatel za povoleni k prachu v malém 
nezam ~' šlí k uloženi prach u věnovati skladiště prachu, 
tedy nejv ětš í množství jeho zásoby, která se mu smí 
povoliti , nesmí přesahovati 30 kilog ramů. Z toho se po
voliti smí nej vý še 15 kilograrnfl v prodejní mistnosti ; 
zbytek musí ulože n bý ti v mistnosti jiné. 

§ 14. Prodavač nesmí ani v jin ~! ch místnostech 
prach prodáva ti , vztažmo uschov úvati , ani po každ é 
větš í množstv i na sk lad ě míti v jednotlivých k tomu 
\ ě nov<l ných místnostech, nežli ustanoveno jest v pro
dávacím povolcní jemu ud ělen ém. 

§ 15. Prodávači prachu jsou oprávněni, by buď sa
mi cestuiíce nebo skrze své zmocněnce vyhledávali 
lil držitelÓ dol ll a lomflv, u podnikatelfl staveb a pod. 
objcdnávky na prach ku pracím trhacím, avšak nesm ějí 
při tom s sebo u nositi prachu za vzo rek. 

§ 16. V prodejní místnosti, chrán ěn jsa přede vším 
poškozením nebo znečištěním, přibit buď povolovaci 
lis t a úředn ě ustanovený cenník, aby jej každý mohl 
vid ě ti ; cenník tento nesmí od prodavače pod žádnou 
záminkou býti změn ěn . P rach nesmí se prodávati ani 
za vyšší ani za ni žší cenu, nežli za cenu v cenníku 
udanou. -

§ 17. Prodavačflm prachu zapověděno jest všeliké 
pře tvořováni monopolních věcí, na př. : míšení rozlič
ných druhfl pra.c\1u, pros.ývá~í. jeho, přimíšení j~ných 
látek, pak prodej brachu, Jehoz Jakost by by la trpela. 

§ 18. Zásoby prachu buďte tak umístěny, aby ne
v íce než 3 kilogramy by ly uloženy na jednom a téml 
místě, v prostorách od sebe vzdál ených a co možná 
bezpečn~l ch. 

§ 19. Při všelikém zacházení s prachem buď šetře
no největš í opatrnosti a svěřeno buď od majetníka po
volení toliko takovým osobám, které jsou spolehlivy 
CI hodnověrny. Závaží, k vážení prachu ustanovená, 
pák nástroje a jiné náčiní, ustanovené k zacházení 
s prachem a se schránnami, do nich ž prach jest zaoba
lová;;, nemají bý ti ani ze železa, ani míti žel'ezných 
součástí. Místo že leza upotřebeno buď měd i , bronze 
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nebo mosazi. Zejména k otvírání a zavlram obalfl 
smí upoUebeno b~l ti toliko nástroj fl ze dřeva nebo 
z mědi. S udy a bedny prachem n ap lněné ne
smějí býti převrhovány, váleny nebo strkány, také 
o nějakou podporu točeny, ný brž buďte pokaždé s nej
větš í opatrností neseny a sudy na prachových nosít
kách k tomu určen~rch odnášeny. Zdvíhání a postavo- , 
vání schran, v nich ž prach jest zaobalován, děj se 
s největší obeúetností i chráněny buďte pečlivě před 
nárazem, jakož i buď vystříháno se každého CIllU, 
jímž by na prach se stal náraz nebo násilný tlak. 
Jestliže by se prach rozsy pal, buď toho příčina Vy
šetřena; rozsypaný prach buď pečlivě dohromady sllle
te n a P'o případě odstraněn. Cerný prach, který by 
se stal neupotřebitelným, buď vodou vyloužen a tak 
neškodným učiněn. Na manipulačních mistech sudy a 
bedny s prachem kladou se na plachty, při měkké pfldě 
na prkna a na plachty přes ně položené a to navrch tou 
stranou, kde závěra se nalézá. Dříve ' než takováto 
schrána se otevře, budiž její zevnitřní plocha na všech 
částech očištěna od prachu štětkou štětinovou. Před 
zavřením buďte všechny části schrány co nejpečliv ěji 
očištěny od vniklého snad prachového prášku. Schrá
ny, které sloužily k uschování prachu a jichž k tomu 
konci více se nepotřebuje, očištěny buďte dflkladně buď 
otřením nebo omytím, jak toho třeba jest, od zbytkÚ 
prachu na nich snad lpících, dříve nežli se uloží nebo 
nežli se jich upotřebí. 

§ 20. Při výkonu prací v prachový ch skladištích o
soby k tomu ustanovené nesmějí míti u sebe ni žádných 
vznětli vých předm ětfl. Přísně zapovězeno jest kouřiti 
tabák a činiti věci ohněm nebezpečné vůbec, jak ve 
skladištích samých, tak i poblízku jich. Tento záka z 
buď vyhlášen na zvláštních v ýstražných tabulkách na 
vhodných místech v okolí a nikomu jinému, než d ěl 
níkům v n ěm zaměstnaným není dovoleno do skla
di ště vstoupiti. Dělníci - lidé silní - jakož i jiné osoby 
do skladiště vstupující oblecte plstěn é střevíce, jichž 
vždy dostatečný počet po ruce má bý ti. - Dříve, nežl i 
sud nebo bedna s prachem uloží se do skladiště, buďte 
úplně očištěny od písku, prachu atd. Do skladišf pokud 
možná nebuď v noci vcházeno. Je-li však třeba do 
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nich se světlem vstoupiti, smí užívati se ke svícení 
tol!~o bezpe~no.s~ních lamp, při čemž zapovídá se za 
SVJtlvO upotrebltl petroleje. 

§ 22. Dozor k tomu, aby předpisy tohoto nařízení 
by ly. v~kon,~ny,o svěřen jest co se týče bezpečnosti, 
P?htJ~~yn:t uradum I. Instance a zeměpanským policej
Il~m uradum ve shodě s (filiálními) skladišti zb rojného 
de~~střel.ectva; ~o o se týče p,ak n;onopolních zájmů, 
s."e l e!1 , Jest, organum vOJenske spravy, pak orgánům 
fll1anclll spravy. Aby provedeny byly sem náležející 
úř ední výkony (filiální) skladiště zbrojního dělostře
lectva žádati mLIže po případě za spolupůsobení čet
nictva, vztažmo zeměpanské policejní st ráže u politické
ho úřadu, vztažmo u zeměpanského policejního úřadll 

§ 23. Přestupky tohoto nařízení , pokud místa ne~ 
maji ustanovení trestního zákona nebo trestního zákona 
o přestupcích důchodkových, trestány budou politický
mi úřady dle ministerského nařízení ze dne 30. zář í 
1857 Č. 198 ř. z. (viz odst. 192). 

Poznámka: Výroba střelného prachu a látek místo 
jeho zastupujících by la cís. pat. z 31. března 1853 Č. 90 
ř . z. - viz § 1. min. nař. z 31. března 1853 Č. 91 ř. z. -
správě státní vyhrazena. - Oprávnění ku výrobě 
střelného prachu může se povoliti toliko c. k. gen. řidi
telstvím dělostřelectva. Neoprávněné vyrábění střel
ného prachu trestá se dle trest. zákona dúchodkového 
po případě i dle obec. zák. trestního. ' 
21 7 TŘASKAVÉ PRAEP ARA TY A TĚLESA 

OHNĚSTROJNÁ (min. nař. ze dne 12. července 
1894 Č. 153 ř. z.). 

§ 1. Třaskavé praeparáty a ohňostrojná tělesa 
k tomll určené, aby jich železnice a jiné veřejné do~ 
pravní ústavy užívaly k signálům, smějí toliko ten
kráte bý ti vyráběny, do obchodu dány a užívány, když 
byly za způsobilé k tomu uznány. Vyjmuty jsou z toho 
výroba pokusná a užívání pokusné takovýchto před
mětll, aby jich dopuštění bylo vymoženo, k čemuž za
potřebí jest povolení polit. úřadu. 

§ 6. K živnostenské výrobě a živnostenskému pro
deji výrobku v § 1. jmenovaných potřebí jest koncesse 
~!vnost~nského úřadu podle § 15. Č . 11 živnostenského 
mdlI. 
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§ 7. Výrobna dotčených věcí jest podrobena schvá
lení živnostenského úřad u. 

§ ll. Zeleznice a jiné veřej n é dopravní ústavy 
smějí po vy pršení 1 rok u p'O dni , kterého toto n ař ízení 
moci nab ud e, užívati toliko takových signálních pro
stře dků , které jsou dle toh oto nařízení připuštěny. 
Ony jsou zavázány oznamovati signální prostředky, 
jichž užívají, a každou jich změnu ve lhůtě 4 nedě l mi
niste riu vnit ra i každou nehodu při užívání t ěchto pro
střed kll vzniklou také i min. obchodu. 

§ 13. Přestupky tohoto nařízení, pokud místa ne
má potrestání soudem trestním nebo potrestání podle 
trestních předpisů živ nostenského ' řádu, budou potre
stány dle minist. nař . z 30. zář í 1857 Č. 198 ř. z. -

TRHADLA. Výroba a jejich prodej. (Min. 218 
nař. z 2. če rvence 1877 Č. 68 ř. z. a z 22. září 
1883 Č. 156 ř. z.) 

Toto nařízení týče se toliko trhadel č ili látek 
trhacích, které nejsou monopolem státním (viz odst. 
216). - 2. Tťhadla, která záležejí z části z prachu sUel
ného (salnitru, síry a uhlí) anebo která jsou ustano
vena nebo způsobilá ke střílení z jakékoliv palné zbra
n ě, jsou monopol em prachovým. - 8. Dělání a prodá
vání trh adel zPl! sobem živnostenský m prohlašuje se 
dle § 30. ř. živnost. za živnost koncessnÍ. (V Bosně jest 
zapovězeno. Dovoz jejich z Rakouska do Bosny do
volen jest toliko se svolením zemské v lády. -
12. Ku zflzení dílny nebo továrny na trhadla 
třeba jest předchozího schválení provozovny. 
42. Vcházeti do obvodu továrny na trhadla nebo do 
některých částí jejich dovoleno jest vLIbec jenom oso
bám v továrně službu majícím a zřízencům dohlédají
cím. Jiným osobám může se dovo liti vcházeti jen skrze 
stavení adm inistrativní a to vždy toliko s povolením 
správce továrny. Takové nav štěvovatele má, pokud 
ohledají továrnu, vždy provázeti některá spolehlivá 
osoba, ve službě v továrn ě postavená. Okolí takových 
stavení, v nichž se zdělávají hmoty vybuchující, též 
oněch, kde se takové hmoty chovají, má se vždy ohra
dou v oči bijící uzavříti a mají se všude, kudy se vchá
zí a na iiných příhodných místech vyvěsiti tabulky vý
stražné, na nich ž jest zře t e ln ě napsáno, že závod !,:st 
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továrnou na trhadla, že jest zapovězeno do ní vcházeti 
a něco v příčině ohně nebezpečného činiti. 

Kde a iak se maií trhadla chovati. 44, Když jest 
trhadel přes 3 kg., buďte složena ve zvláš tním skla
dišti. Tato skladiště jsou buď skladiště tovární, buď 
prodejová nebo skladiště pro zpotřebu. - Ve skladišti 
nebuď nikdy více trhadel chováno, nežli se srovnává 
s prostorou úředně povolenou. Až do 3 kg. trhadel smí 
chováno býti jen v takových místnostech prodejových 
a v prostorách neobydlených , jež oznámeny byvše 
úřadu živnostenskému, jím uznány byly za zPÍlsobilé. 
46. Skladiště na prodávání trhadel, když jich jest přes 
3 kg., nemají se zř izovat ; v osadách obývaných. 53. Ve 
skladištích na trhadla zapovězeno jest chovati zapa
lovadla vybuchující, kapsle trhací, preparáty třaskavé 
nebo iiné věci pro ohei'! nebezPečné nebo vybuchující. 
V případech zvláštních s povolením politického úřadu 
okresního ve skladištích zpotřebovacích s prostorou až 
na 500 kg. mÍlže se chovati černý prach společně s ji
n~' mi trhadly, má však býti od těchto trhadel dřevě
nou stěnou oddělen. 54. Když dělníci pracují ve skla
diš tích, nemají při sobě míti věcí ohei'! zpÍlsobujících, 
za kteroužto příČinou mají je, než vejdou do skladiště, 
úízenci k tomu ustanovení prohlédnouti. Tabák kou
řiti ve skladištích a na blízku iich a dělati tu cokoliv 
jiného v příčině ohně nebezpečného přísn ě jest zapově
zeno. Tato zápověď má se na příhodných místech blíže 
skladišf na zvláštních tabulkách výstražných vyhlásiti, 
aby to každi' mohl čísti. 57. Vezmou-Ii se k zaobalování 
zásob piliny, tedy buďte při skládání z beden odstra
něny. -- 58. Nádoby trhadly naplněné' nemaji se nikdy 
překlopovati, kouleti nebo postrkávati, aniž se mají 
okolo nějakého podpěradla na p'odlaze točiti, nýbrž ma
ií se vždy s opatrností nositi a od každého udeření 
chrániti. V skladištích jest zapovězeno, nádoby oba
lové otvírati a zavírati a s preparáty jakkoliv mani
pulovati. Cásti železa mají se vždy ze skladišf odstra
niti. 65. Vcházeti do skladiště se světlem dovoleno jest 
toliko v případu nouze a toliko s bezpečnou svítilnou. 
Má-li se ve staveních nebo na nich něco zříditi nebo 
opraviti, anebo skladiště prQ trhadla zřídi ti, buďtež 
prvé odstraněna trhadla. 
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Jak semaii trhadla baliti. 66. Když se mají 
trhadla u větším množství někam posílati, zabalována 
buďte v bedničkách neb o sOlldkách dřevěných. Taková 
nádoba nemá v sobě obsahovati více než 25 kg. trha
del. Nádoby obalové nemají v sobě obsahovati ni
jakých čás!í kovový cl? a. zayr?u . se v př~krývkami ,d~e~ 
věnými, jez se upeVnI dreVenyml hreblky. K otvlram 
a zavírání nádob těchto buď užíváno jediné nástrojú 
ze dřeva nebo z mědi. - 70. V bedničkách ne~~ so~d
kách položiti se maií patrony na podkladek sprase krc
menné nebo pilin a tytéž věcí mají se položiti mezi n ě 
a mezi stěny a přikrývku. Nádoby mají se naplniti ne
plOdyšně, bedlivě a be;:, dutiny, aby patrony, kdy~ se 
dopravují, tuze se neotrasaly a ~ech,velr .. 71. Na na~o~ 
bách, do kter~'ch se trhadla balt, ma by ti na zevnltrnl 
straně zřetelně a správně pojmenován preparát a druh 
jeho, též jméno anebo firma zhotovite}e, a datum z~o: 
tovení. - ' Mimo to má se na zev mtrm stranu kazde 
nádoby k vožení trhadel ustanovené přidělati pevně 
zřetelný otisk ministeriálního povolení k převážení a to 
tím zpllsobem, aby když se nádoba otevře, se roztrhl. 
Každá nádoba má na závěru opatřena býti znakem ol~
věn~'m zřetelně vytištěným. - Nádoby mohou se zale
vati jen olovem studeným a přísně jest zakázápo, ~ží
vati k zavírání a označování nádob hmot rozpa!enych. 
72. Na zevniti'ní straně každé nádoby obalove <;t t.o 
blíže závěru má se také přidělati zPÍlsobem v OČI bi
jícím krátké naučenÍ, jak se mají nádoby otvírati a 
zavírati. 

Jak se maií trhadla dopravovati. 73. Když se ně
kam posílá trhadel více než 0'5 kg .. mají s~ dle před
pisu (§ 71.) zaobaliti do nádob bezva.dnyc.h a tal~ 
vézti, aby se co mo žná uvarovalo ,::seltke, prudk~ 
udeření. 76. Každá zásylka trhadel opatren3 by ti mUSI 
listem prilvodním, zasýlá-li trhadla výrobce nebo proda
vač koncessÍ opatřený v neporušeném obalu původ
ním, múže zastoupiti místo listu prÍlvodního otisk min; 
povolení k dopravě (§ 71.). - Zásylky trhadel, k!ere 
vezo u se do obvodu zemí na říš. radě zastouI?enych, 
které se zkrze ně provážejí anebo které se z mc~ Vy: 
vážeií, opatřeny býti musí listem prÍlv~dníl1], za . Je~oz 
vydání ~ádáno buď u minist~ri3, vnitra. 1) vsech JIl1YGh 
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zásylek nákladní list zasýlate lem vydaný platí za list 
prCtvodnÍ, který však polit. úřadem okresním, v polic. 
obvodě města V ídn ě., Prahy, Lvova, Krakova a Ter
stu zeměpan. úřadem policejním pověřen býti musí, 
když by l prilkaz podán, že příjemce má právo odbě
rací (§ 99.l. 

1. Doprava PO zemi. 77. Vezou-li se trhadla na 
obyčejných vozech nákladních, budiž k tomu př ihlí ženo, 
aby každá ko lij e měla na voze pevné po ložení a aby 
se sem a tam nešoupala a neotřásala. - Na žádn~r vůz 
Gcmá se nakládati vice než 80 procent toho, co miHe 
unésti, a vůbec nemá se nikdy nakládati na jeden vůz 
více než 2000 kg. tíže hrub é. 78. Kolije mají se položiti 
na podkladky z rohožek a sláměnek a ,dobře upevniti 
k vozu, a to provazy a nikoliv řetězy. Cástky železné, 
s kterými by kolije mezi jízdou mohly přijíti v dotek, 
buďte koude lí , slamou nebo hadry zaobaleny. Kolije 
buďte proti dešti neprodyšnými plachtami opatřeny. 
Každý vůz má s sebou vézti z opatrnosti pro nebez
pečenstvÍ ohně sud vodou naplněný, obsahující nejméně 
1 hl. a hasící džber. 79. Kolije mají se baliti, sklá
dati a přebalovati, pokud mo žno jen za dne, času 
nočního však jen při svítilnách bezpečných nebo tako
vých, jichž stěny sklen ěné jsou mřížkam i drátěn~r mi 
chráněny aby se neroztl oukly . Zapovězeno jest, kolije 
váleti, šo'upati, káceti a točiti a mohou ' se jen zdvíhati 
a nositi. 80. Týmž povozem nesmějí býti dopravovány 
současně trhadla a osoby. Každ:-;' vůz, na němž nalo
žena isou trhadla, označen buď če rn5rm praporečkem. 
J cti se má jen krokem a ku každému povozu, když 
veze se více než 100 kg. trh ade l, má se kromě kočího 
přidati za průvodčího muž, který umí zacházeti s trhad
l:v. - Kouření tabáku jest zapovězen o. Doprava trhadla 
po zem í díti se má po dobr:-;' ch silnicích a cestách a 
vvhvbati se má co možná osadá11l a takovým tratím 
sÚniČním, kde jest čilá vozba nebo jimž na blízku jsoll 
věci ohněm nebezpečné. V krajinách, jimiž trhadla se 
obyčejn ě doprav ují a kde proto zv láštní opatrností 
třeba úřad předepsat i a veřejně ohlásiti 11lá cestu, 
ktero~ se ubírati mají. - Kde místní okolnosti toho 
nev:vhnutelně žádají, buďte v do~yčn é v;v~ lášse ,také 
~Istanovenv h odiny, kdy doprava dlÍl se mu ze, pn cemz 
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co možná přihl~~án,o buď k dopravním J??měrům vůbec. 
J e-li třeba zvlastm opatrnosti, buď nanzeno, aby do-

rava trhadel na příslušných tra tích děla se za prů
Podu policejního a k tomu konci buď předepsáno, aby 
každá podob ná doprava by la oznámena včasně úřadu . 
_ 'K úředním jednáním }ěm~o jest, ptíslušný politický 
úřad okresní a v obvode mesta Vldne, Prahy, Lvova, 
Krakova a Te rstu úřad 1~oli~ejní. o 81. VOZy, !la nich~ 
JSOU naložena trhadla, ma]l by tl vub~c 5 r:'etru a kdy?; 
jedou skrze n ějakou osadu. 20 metru vzdaleny, nema]l 
se ani v osadách z!is tavov,ati an! v , ho~pdáS~ neb~ 
v staveních obydlenych umlsfovaÍl, nybrz ma]l. kdyz 
se ně l,de zdr~et~ musí, jest~i ~aloženo .ví~e, než 500 kg; 
trhadel, nejmene 500 metru, ]Inak nejmen e 100 metru 
vně místa pod stráží zůstati státi. 82 .. Stala-li by se 
na voze nějaká ško~a neb9 !oz~ypalo-h by se trhadl?, 
buďte nejprvé kone vyp razem a stranou odvede11l; 
pak buď porušený vůz bedlivě ohledán a trha<;llo. roz
sypané od částí VOZll odstraněno nebo pod mml vy
meteno. Takové znečistěné části trhadla buďte na sou
sedním poli rozsypány. Trhadlo, které v nádobě poru
šené zbude, buď opatrně přesypáno do nádoby zá
ložní, která se má ke každému vozu přidati. --:- 83. 
Trhadla nemají se nikdy na témž voze dopravovati spo
lečně s preparáty zápalný mi nebo třaskavinami, s iinÝ
mi věcmi v příčině ohně nebezpečnými nebo vyb uchu
jícími, ani s kameny nebo částmi kovovými. -

2. Doprava po vodě. V příčině plavení trhadel po 
vodě, jich dopravování a nakládání, chránění jich od 
otřásání a od ohně mají vůbec platnost veškerá opa
není opatrnosti v příčině dopravy trhadel po suchu 
výše uvedená, až na ona, jichž dle povahy plavení po 
vodě nen í třeba .. - 86. Každá loď, na ní ž jsou naložena 
t rhadl a, má s sebou vésti alespořl jednu loďku a má 
býti opatřena na lodích říčních če rným praporem. -
87. Trhadla mohou se skládati a nakládati jen na mí
stech k tomu úřadně ustan ove ných a ve dne. Kolije 
maií bvti na lodích vždy přikryty nebo v uzavřených 
nádobách. 89. Na lodi , na které jsou naložena trhadla. 
dovoleno jest zapalovati světlo a oheň jen tehda, když 
jest na ní u zavřená prostora pro oheň a jen v t éto pro
staře. - 90. Lodi takové plujte co možná daleko od 
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jiných lodí, s nimiž se potkávai í. - 91. Když se trhadla 
mají vés ti po vodě vnitrozemní, nemají se nakládati na 
parní loď, nýb rž na loď vlečnou a to jediné v prostoře 
na této lodi, která se múže uzavříti. 

3. Doprava po železnicích. 92. Po železnicích mo· 
hou se voziti jenom trhadla, kteráž byla, co se tS/ čc 
jich složení, vlastností a způsobilosti k převážení a 
schování od komise k tomu ustanov ené vyšetřena a 
o nich ž správa státní se pronesla, že se mohou po že· 
leznici dopravovati (§ 7.). - Ohledn ě dopravy výbuš
ných látek (Explosivstoffe) po železnicích platí min. 
nař. z 1. srpna 1893 Č. 126 ř : z:, jež doplněno a změ
něno bYlo min. nař. z 1. srpna 1894 Č. 166 ř . z. , 1. května 
1895 Č. 61 ř . z. a 5. prosince 1897 Č . 274 ř. z. 

Kdo má právo trhadla prodávati. 94. Prodávati 
trhadla maií právo jen ti , kteří k tomu obdrželi povo· 
lení od příslu šného úřadu živnostenského (§8.). Kon
cesse může dána bý ti jen pro určité místo a jen ten· 
kráte, dokáže·1i se, že jsou po ruce místnosti způso
bilé. Prodavač jest povinen přijati pokud možná trhad'· 
la, která mu úřad do prozatímního uschování dá. -
99. Vyjímaje § 101. trhadla smějí prodávána bý ti jen na 
základě knihy odběrací nebo listu odběracího úřadem 
vydaných. Výkazy tyto vydává polit. úřad okresní ža
datelúv, v politickém obvodě města Vídně, Prahy, Lvo
va, Krakova a Terstu zeměp. úřad policejní. Odběrací 
knihy vydány budou prodavačům a osobám, které stále 
potřebují trhadelk provozování své živnosti nebo 
obchodu, jako na př. držitelé bání, podnikatelé staveb, 
držitel é lomů a pod. Jestliže by jiné osoby potřebovaly 
pro zvláš tní případnost t[hadel, vydány jim budou listy 
odběrací. Knihy a listy odběrací směií jen tenkráte vy
dány bý ti, když dle poměrů osobních a provozovacích 
nelze se obávati zlého užívání a když tu jsou schovací 
místnosti, tomuto nařízení vyhovující, jakož i podmín
ky, že náležitě užíváno bude trhadel. Jestliže jich zle 
užíváno bude anebo vzniknou-li okolnosti, pro které 
obávati se jest zlého užívání, výkazy odběrací buďte 
úřadem odI1aty a o trhadlech již odebraný'ch buď naří
zeno, čeho veřejné prospěchy žádají. U knížek odbě
racích z pravidla nebuď doložena lhúta, po kterou mají 
v platnosti býti. - !.-isty odběrací vYdány budou na 
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dob u určitQu, která nesmí přesahova ti lhůty 3 měsicLl 
počítajíc ode dne, kterého list odběraci byl vydán. Listy 
a knihy odb ě rací, které na jistý' čas jsou obmezeny 
pozbývají platnosti, vyp rší-Ii Ih úta v listu - odběracírr; 
k zužití. povoleného mlložství trhadla položená, a ne· 
bylo-Ii trhadlo ještě zpotřebováno , ať osoba, která 
trhadlo odebrati byla oprávněna, oznámí tuto věc úřa
du. jenž byl vydal lis t odběrací a jestliže by úřacl do
tčený nep rodloužil lhťity zpotřební . ať n ezpotřebované 
mli ožství trhadla dá vy rab iteli, p rodavači. neb o svolí-Ii 
k tOI1lU úřad, osobám, jež oprávněny jsou odbírati 

, trbaclla" a ať poznamená se to na oclběracích výkazech 
osob techto anebo buďte trhadla zniče na zPllsobeni 
v instrukci nařízeným. - (Viz přílohu B. k min. nař. 
z 2. července 1877 Č . 68 r. z.) Stejným zpúsobem buď 
postupováno, když nějaký obchod nebo závod zanikne 
nebo se z ru ší a trhadla k jeho provozování opatřená 
dos ud nejso u zpotřebována. Neop ráv nění držitelé trha
del buďte potrestáni dle tohoto nař íze ní. 

100. Kniha odběrací obsahuje : 1. jméno osoby k od
běru oprávněné, 2. živnost neb obchod, k jichž provo
zování potřebí jest stále trhadla, 3. místo provozovací, 
4. eventuelně, jak dlouho kniha má platn ost. Listy od
běrací obsahují: 1. jméno osoby k odběru oprávněné, 
2. k jakému účelu se trhadlo oclbírá, 3. jméno trhadla. 
4. množství jeho, 5. místo, kde bude uschováno a kde 
bude upotřebeno, 6. čas, kdy má bý ti odebráno 7. čas 
kdy má býti zpotř ebováno . ., 
. VS/kazy a listy odbě rací mají se pečlivě schovati 
aby se jich nemohlo zneuží ti; držitel jejich nesmí je po~ 
stoupiti osobám jiným. 101. Prodavač jest povinen vésti 
o llroctaných trh adl ech knihu záznamnoll, do ní ž zapi
sovati má odběratele. kdy dodávka se stala dod ané 
trhadlo a jeho množství, jakož i prLlkaz o prá~u odbě
racím a to dolože úřad, jenž byl dal p'ovolení, pak da
tum a éíslo, pod jakým kniha respective list odb ě rací 
byl vydán a číslo juxtového vystřížku z knihy odbě
rací. U zásilek, které vyvezeny bý ti mají z obvodu ze
mí na radě ř íš ské zastoup ených, zapsán buď v knize 
odbě ratel, kdy dodávka se stal a, dodané trhadlo a jeho 
množství uvedouc listiny, na jichž základě trhadlo do
dáno bylo! datum a č í s lo listu průvodního (§ 76.) a 

1@ 
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úřad, jenž byl vydal list průvodní. 10.3. V místnost~ 
prodejní přibito budiž tištěn é naučení, l~ké ~p~trn?s!1 
se má v příčině trhadel šetřiti, tak aby le kazdy videi 
a n aučení téhož znění má se každému, kdo trhadla 
koupÍ, zároveň vydati. 

Jak se má trhadel užíyati a ~ .ni~! zac~á~~ti. . 
105. Inženýři, polírove, rotmcl, slchtml~tn, lezcI 

atd. mají dělníky, ~teří se trh~dly ~p,at.ř~, !:lapr~d o pO.: 
vaze těchto preparátů poučitI a VStlPltI ll~, Lak I?a]I 
bý ti opatrni, aby se při práci vyvarovalI vselIkemu 
neštěstí. v k vd ' ' I ' 

106. Dělníci mají se poučiti, ze az e svev~o ~e 
užití trhadel osobě jich přináší veli~é nebe~pe~I, ze 
jmenovitě preparáty nitrogly~e~'inove ,a stlacen~. ~a
vlna střelná atd. i když ty to vecI bez ~arazu po~ ~lrYvm 
nebem se přivedou k vybuchnutí, man rozdrcullcl UCI
nek, že zvláště kapsle trhací jsou t!m p~ostre~kem, 
jímž se bořící ú činek tě~?}o hmot ,z~usobule, a ze v s~ 
tedy kapsle jedině za pnClllOU trha~1 a p-okudv.n:ozna 
před samou ranou do patrony trhacI. mall ~Iozltl. 

108. Nejblíže místa, kde s~ pracute~ nen~ ~ovoleno 
skládati více materiálu trhaclho, nezlt . kazdeh? dne 
potřebí. Tato zásoba materiálu c~ovatl se I?va pod 
závěrou na některém místě chladnem: l}a ~terez vsl~n
ce přímo nesvítí a které jest ~~zpecne p,red dest~m . 
Kapsle a upravené patrony mall ~e zvlasť o so~e a 
jinde než ostatní trha~la ch~yat,l a podle , pot.rebY, 
pokud možno, před samym nabuemm rap vydav~tl. ,. 

111. Dělníci nemají nikdy do sv~ch, ?ytu bratI 
upravený ch patron zapalovacích, vkte~~ vyn~koJ ,k~ 
konci dělného dne zbudou, ný brz pnpravm dell1l~I, 
lezci patron mistři atd. mají je přes noc na bezpec
ném' místě chovati, oddělivše je , O? jinýc~ . . trhad,el. 

112. DělníkÍlm jest přísně zakazano kountI tabak, 
když pracují s trhadly. , v. ' v V", 

113. Dělníci mají se take POUC!~I, z~ ~o~lvam por~
chu nitroglycerinového nebo delsl stykan~ ~e. Imz~ 
s ním zpúsobuj e bolení hlavy, a .~?Ioby: pr~cezo ~l man 
dělníci tímto prachem zachazellcl umy vatl kU ZI tep
lý m louhem, obsahujícím 4 nebo.5 proc., SO~y ,lepta
vé a pak čistou vodou. Dostane-II nektery. ~ell1lk bo
lerlÍ hlavy nebo přijde-li mU nevolno, ne)lepe bude, 
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když se, nežli přijde lékař, tiše uloží, dávaií se mu le
dové obkladky, polije se mu hlava studenou vodou a 
když vypije trochu silné černé kávy. 

115. Rotníkům a dělníkÍlm jest zapovězeno bráti 
trhadla do svých nebo do jiných míst uscho'vacích 
kromě v nejbližším odstavcí uvedený ch, užívati trhadel 
k jinému účelu, nežli ku kterému jim byla dána, ne
b? je vYvdati .někomu jinému. Zaměstnavatel jest po
vlllen pecovatl o to, aby skladiš t ě pro spotřebu řád
n~ 9y la zamč~na a střežena,. aby trhadla z nich vy
davana byla len osobami spolehlivými a jen tolik 
co jich právě jest potřebí, a aby nespotřebovaná 
trhadla byla vrácena od dělníků PO ukončen é době 
pracovní a uložena byla na bezpečném místě k uscho
vání jich zpÍlsobilém. 

Zaměstnavatel jest zavázán, vésti knihy záznam
né, do nichž zapisována buďte trhadla dělníkfIm vy
daná. 

116. Nalezne-li se nějaké trhadlo, anebo nemfI že-li 
se odevzdati ani vlastníkovi ani nikomu jinému. kdo 
má právo jimi naložiti. dodáno buď v městech která 
mají svůj obecní statut, úřadu bezpečnosti 'kromě 
těchto měst pak c. k. okres. hejtmanství, a kde' to snad
no nejde, velitelstvu nejbližšího stanoviště četnického 
kteréž to má hned okres. hejtmanství oznámiti a nežli 
dojde ustanovení, co se má státi, pro zatím opatření 
se strany něho učiniti::') . 

,:, ) Polic. ředitelství ve Vídni dalo pro své orgány 
sepsati instrukci, dle které se mají zachovati při ná
lezu patron dynamitový ch a jiný ch těles výbušných. 
Tato instrukce byla min. vnitra (vyn. z 30. května 
1884 č. 7548.) sdělena všem polit. a bezpeč. úřadfIm 
a zní následovně: Každé třaskavé těleso, každý obal. 
jenž takové těleso obsahuje nebo obsahovati by mohlo, 
budiž chráněn před všelikým nárazem, třením, pádem 
na tvrdou pfIdu a před každým mechanickým otřese
ním. L:ádné třaskavé těleso. af již jest v podobě obalu. 
patrony atd .• nesmí přijíti ve styk s ohněm, s hořícím 
uhlím, s hořícím doutníkem. s horkými kamny a pod. 
a nesmí také uloženo býti, kd e tento styk s hořícími 
nebo doutnajícími zápalkami, odpadky doutníkfI, s ji_ 

19* 
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11'7. Příslušní orgánové správní a zvláštní státní 
orgánové dohl édací mají k tomu přihlížeti. aby to. co 
v příčině živnostenské a policie bezpečnosti v tomto 
nařízení ustanoveno. bedlivě bylo zachováno. 

skrami by by l možný. Dle toho má šetřeno býti všech 
těch opatrností. jichž třeba dbáti při prachu s tře ln ém. 
Trhací kapsle jsou měděné trubky naplněné třaskavo u 
rtutí. Ony nesmí od osob nepovolaných obdělávány 
nebo ohledávány býti. K vznícení třaskavých těles 
používá se zapalovacích šřiú r . jež z příze jsou sple
teny a uvnitř vodid la trhacího prachu (t. zv. du ši 
prachu). obsahují. Též vysky tují se ga lv a nické zápalky 
podkopu. jež obsahují trhací kapsle. které nikoliv po
mocí zapalovací š ňúry. nýb rž zapálením elektrické za
palovací násady k vybuchnutí se přivádějí. Zapalovací 
šňú ra upevní se na trhací kapsli a hoří - na konci 
byvši zapálena. pomalu až ku trhací kapsli. v ní ž 
obsah trhací žárem vybuchuje. a současně i vybuchnutí 
dynamitové p'atrony zpúsobuje. Najde-li se nějaká dy
namitová patrona. budiž na to pozor dán. zda li jest 
opatřena trhací kapslí a zapalovací šňúrou. V tomto 
případu má se, každá jednotlivá patrona zaobaliti do 
papíru. a všecko má se dáti do n ějaké dřevěné škatule 
nebo bedničky. až znalec odzbrojení předsevezme . 
Bylo-li však ,nalezeno. že š l1úra k patron ě připevněná 
hoří. budiž ihned odříznuta a jen tehdá. když by šňúra 
tak daleko hořela. že by neby lo již možno ji odříz
nouti . anebo kdyby nebylo možno ji z patrony vy
táhnouti, má se patrona co nejrychleji hoditi na místo. 
kudy lidé nechodí. poněvadž dynamit. v kapsli se na
chúzející. a pod š írý m nebem vybuchující. ponejvíce 
jen velmi místn ě obmezený účinek má. Tím. že se ho
dí do vody. nezamezuje se vybuchnutí. jelikož za
palovací šňúra i ve vodě dále hoří. podle okolností 
i velmi nebezpečnou se stává. mú že i plavbu ohrožo
vati. Proto budiž od hození patrony do vody upu
štěno. Najdou-li se zásoby dynamitu v úkrytu pode
zřelých osob. má býti je š tě dříve. než se čeho by lo 
dotknuto. znalec povolán. jelikož se mflže přihoditi. 
že v úkrytu jsou učiněna opatření k vybuchnutí. Ta
kovéto úkryty b uďtež jen se znalcem překročeny, 
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119. Političtí úřadové okresní mají v evidenci cho
vati: 1. osoby. _v j,ich okresu byd lící. které mají kon
cessl. trhadla delatJ a prodávati. 2. skladiště na trhadla 
v jich okresu se nacházející a 3. listy na odbírání trha
del vydané a knihy odběrací. 

Náboie ,~~~nice) dělostřelectva, granáty atd,. jež 
byly ~a. c~lcI~t2ch nebo jiných místech nalezeny. ne·· 
sml by tl prenaseny bez přítomnosti znalce. poněvadž 
m,ohlo by se státi. že nevybuchnuvší koule mohl y by 
nasledkem neopatrného zacházen í vybuchnouti. Za ta
jení takovýchto nálezÍl zakládá podvod - viz odst. I H. 

1,20. Tresty: K~? .by toto nařízení přestoupil. po
trestan bude. nema]I-lI platnosti §§ 335.-337 .• 431. a 
445. obec. tr. z.,' anebo 'pokud se k němu nevztahuj e 
trest ustanoveny v kaPItole VIII. řádu živnost. nebo 
§ 240. a 250. ob. zák. horního, dle min. nař. z 30. záři 
1857 Č. 198. ř. z. - pokutou až do 200 K nebo vězením 
až do 14 dnů a po případě ztrátou koncesse. 

res !). navš tíveny. V každém případě. kde nebezpečen
s tVl v:Ybuchnutí hrozí. budiž hn ed , teleg raficky z nalec 
povolan. Najdou-lI se v držení podezřelých osob pe
tardy. t. i. třaskavá tělesa v silném papírovém obalu 
ne?,o v, dřevěné, železné nebo skleněné schránce se 
Za~ I Ze l1IlTI zapalovacím. má býti ihned zamezeno. aby 
drzl,tel JIch rukou k nim nemohl a aby petarda. kclyž 
z 111 vodldlo zapalovací vyčnívá. do papíru nebo clo 
su kna byla zaobalena a k prozkoumání odvedena. 
Jestliže jest viděti. že na petard ě vyčnívají zápalní
ky ~e záp~.lkami nebo hřebíky nebo sklo. buďtež ty to 
s Ilne oblozeny vlnou. vatou. koudelí nebo mechem a 
se vší opatrností neseny. a jest třeba toho přísně dbáti, 
aby neupadly nebo na nic nenarazily. O tak zv. pe
kelných strojích (tli:illenmaschine), při nich ž těch že 
opatrností šetřeno budiž, viz nař. min. vnitra z 5. ledna 
1885 Č. 15.846.. Znalec budiž teleg raficky nebo t e le
fo nicky ihned povolán, .a stroj zatím někcle pod š i
rý m nebem na suché vyvýšené místo opatrně po
ložen asi ve vzdálenosti 100 m. ocl obydlených pří
bytků a strážníkem ve vzdálenosti asi 100 metrú 
hlídán. 
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Přehlídka skladišť četnictvem (min. výnos z 2. 
bř.ezna 1887 č. 3496.). Četnictvo má povinnost, při svých 
obchlhkách a jiných služebních vi'konech nahlédati 
do knih a záznamťt a nad tím bdíti, aby se strany 
podniku k bezprostřednímu dohledu na skladiště toliko 
takových osob použi to bylo, které jsou úplně dťtvěry 
hodné a seznámeny jsou s podstatou třaskaviny a bez
pečnost. policei. předpisy a jejich vykonáváním. Vady, 
které byly shledány, buďtež ihned oznámeny. 
219 NEBEZPEČNÉ UŽÍVÁNí TŘASI(AVIN 

(TRHADEL). Zák. ze 27. května 1885 Č. 134. 
ř. z. (t. zv. zákon proti anarchistťtm). 

§ 2. I(do bez úředního dovolení třaskaviny vyrábí, 
je do obchodu uvádí, je do území, kde tento zákon 
platí, dopravuje · nebo u sebe chová, dopouští se pře
stupku a potrestán bude vězením od 14 dnťt až do 6 
měsícťt, s čímž spojiti se mťtže peněžitá pokuta od 
20-600 I(. Stejnému trestu propadne ten, kdo by jed
nal proti řádně vyhlášeným policejně bezPečnostním 
ustanovením o takovýchto třaskavinách. Přestupky 
tyto vyšetřovati a souditi pnsluší SOUdlIlTI. 

§ 3. Činy v § 2. dotčené zakládaií přečin, jsou-Ii 
zde okolnosti, zpťtsobilé přivoditi nebezpečenství pro 
majetek, zdraví nebo život iiného. Trest: tuhé vězení 
od 3 měsícťt až do 3 let, s čímž spojiti se múže peně
žitá pokuta od 200-2000 I(. 

§ 4. I(do úmyslně užitím třaskavin jakožto pro
středku trhacího přivodí nebezpečí pro majetek, zdra
ví nebo život jiného, dopustí se zločinu a potrestán 
bude těžkým žalářem od 5-10 let; stalo-Ii se však 
poranění na těle nebo poškození majetku ve větším 
rozsahu, potrestán bude těžkým žalářem od 10-20 let. 
ZpÍisobena-1i byla činem smrt člověka, uložen buď těž 
ký žalář doživotní. Mohl-li pachatel předvídati tento 
vi'sledek, buď potrestán smrtí. 

§ 5. I(dyž více osob umluví se ku provedení trest. 
čin u, jenž dle § 4. se trestá, nebo spojí se k trvalémn 
páchání takovi' chto činťt, bYť i podrobně ještě neurč i
tých, dopouštějí se zločinu i tenkráte, když podniknut 
nebyl nějaký čin vedoucí ku skutečnému vykonání 
zlo činu v § 4. dotčeného, i budou trestány těžkým 
ža l ářem od 5-10 let. 
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§ 6. I(do třaskaviny nebo jich součástky, nebo 
přístroje k jich užíván í zhotovi, opatří, objedná nebo 
chová, maje při tom úm ys l, aby užitím jich (§ 4.). ne
bezpečenství pro majetek, zdraví nebo život jiného 
buď sám přivodil nebo jiné osoby ke spáchání tohoto 
zločinu vystrojil, dále kdo třaskaviny, věda, že urče
ny jsou ke spáchání tohoto zločinu,. jiným O~?b~lm 
přenechá, dopustí se zločin u a potrestan bude tezkym 
žalářem od 5-10 let. 

§ 8. I(do veřejnč nebo před více lidmi, nebo v ti
skopisech, rozšiřovaných vyobrazeních nebo spis~ch 
vyzývá ke spáchání trestních činťt v §§ 4. a ~: dotce
ných, nebo k účastenství v nich , nebo tyto CtilY Vy
chvaluje nebo ospravedlniti se pokouší, nebo kdo vú
bec dává návod ke spáchání činťt svrchu dotčených , 
dopouští se zločinu a potrestán bude těžkým žalářem 
od 5-10 let. 

§ 9. I(do hodnověrným zpťtsobem zví, že se zlo
čin v § 4. dotčený zamýšlí, nebo že se úmluva nebo 
spojení v § 5. připomenu té děje, anebo že jest tll 
skutková povaha zločinu v § 6. vyrčeného a to v do
bě takové kde nebezpečenství odvráceno býti mohlo 
(§ 4.) a ú~yslně opomene úřadu o tom oznámení uči
niti pokud oznámení toto učiniti mohl, nevydávaJe 
v ~ebezpečenství ani sebe ani svých příslušníkú (§ 
216. ob. z. tr.) nebo osob, pod jeho zákonnou ochra
nou postavených. dopustí se zločinu, jestliž~. zpťt~?b.eno 
bylo nebezpečí pro majetek, zdraví nebo ZIVOt JtIleho. 
Trest na to jest žalář od 6 měsícťt až do 1 roku a 
vzešla-li v případnosti § 4. smrt člověka, těžký žalář 
od 1 roku až do 5 let. 

§ 10. Trestnost zločinú §§ 4.-6. pomíjí, když vinní k 
z vlastního popudu a nikoliv pro nastalé objevení nebo 
pro jiné překážky od podniku ustoupí a každá újma, čin
nosti jeho nebo spoluvinníkťt jeho vzniklá, úplně ~e od,
straní buď od něho samého nebo následkem oznamem, 
jež včasně úřadu byl učinil. -
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IV. STAVBA A DOPRAVA. 

000 STA VilA. Nejhlav něj ší ustanovení, která 
~ ~ vi".ern stavebním řádům, jež pro největší část 
měst by la vydaná, jsou všem společná, jsou tato: 

1. Ku každé nové stavbě, přístavbě nebo přestavbě, 
j8KoŽ. i ku podstatným opravám nebo změ nám staveb, 
které již stávají, jest zvláštního povolení třeba, zv lá š tě: 
ku ú ízení studní, sklepli, žump, záchodll, stok, komíni'l , 
yýltn č, ku změn ě obytných místn o: tí ve s kladiště, kol 
ny, dílny, stavení hospodářská atd. a naopak, ku změně 
n os ič li, pas ll, atd.; ku odstranění příček, k zavedení 
bleskosvodů, k zrněně průčelí; k vyražení dveří a oken 
na ulici nebo k sousedním domlim, přestavbě střech, 
k zasazení stromÍ!, k zaražení kolÍ! a nárožníkli na ulici 
a na chodníku. Jde-li o pouhé stavební změny a opravy, 
jež podstatné trvání budovy nemění, na př. o výměnu 
podlahy, vymalování, opravu dveří a oken atd., není 
tře-ba žádného oznámení. 

2. Od schváleníplállu nesmí se bez svolení úřadu 
stavebního odchylky činiti, leč by se odchylka vzta
hovala k takovým změnám, které beztoho nemusí bý ti 
úřadu ohlášeny. Použití špatného a netrvanlivého ma
teriálu jest zakázáno. 

Stavební čá ra a niveau musí bý ti přísně zachovány 
a př i stavbách při řekách, železnicích a vojenských ob
jektech musí býti šetř e no rayonu, ve kterém se nesmí 
stavěti. 

Při vykopávání základů, jakož i při zemních pra
cich musí okraj jámy v š ířce nejméné pM m. prost zli
stati všeho zatížení zemí, materiálem a pod. - Vedle 
c10Sélvádních staveb, jsou-li méně hluboce založeny nežii 
nová stavba, smějí nové základy a vybírání země k nim 
potřebn é prováděny bý ti toliko po částech a to pokaždé 
v délce 2 m. nepřesahující. (§ 1. min. nař. z 7. února 
1907 č. 24 ř . z.). 

3. Udělené povolení k stavbě stává se neplatným, 
kdy ž se stav bou nebylo započato ve 2, na vesnicích ve 
3 letech. 
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4. Počátek stavby a každi\ změna ve volbě stavby
vedouciho budiž dříve úřadu oznámena. - Stavitelé, 
mistři zedničtí a tesařští jsou povinni, při každé jimi 
vedené nové stavb ě, při stavbě a přestavbě na místč 
každému do očí bijicím jméno své a označení své živ
nosti vývěškem k vědomí přivésti. Na stavebních mí
stech museií bý ti v edeny seznamy pracovní a úřadem 
v idovaný řád pracovní vyvěšen býti. Na staveništi 
museií býti v kancelMi stavební v zásob ě potřebn é 
obvazky a jiné pom llcky (§ 45. min. nař. z 7. února 
1907 Č. 24. ř. zJ. 

Na staveništi buďte zařízeny záchody a sice tak, 
aby z venku neby lo do nich viděti; je-li . zaměstnúno 
více než 10 osob, buďtež podle pohlaví dělníkli rozd ě
leny a nápisem označeny. 

O kantinúch na staveništích viz odst. 280. 
5; Z místa, jež by lo ku skládání stavebního mate

riálu vykázáno, nesmí bý ti se vybočeno, aniž smí tím 
silnice nějak uzavřena neb dopravě překáženo bý ti. Pá
liti vápno, dělati maltu, prohazovati písek atd. na ulici a 
v~ hazovati rum na ni lze jen s povolením úředním . Aby 
se: zamezilo obtížné prášení. při bourání, buďte zdivo a 
r U111 opětně skrápeny a při spouštění rumu budiž uží
vlino dřevěných trubin, které vybíhají na dolním konci 
do otevřeného pytle l1ebo rukávu. - Dovoz staveb
ního materiálu, zvláště klád a dlouhých žebříkú jest 
obmezen v živějších ulicích větších měst na určité ho
diny. -

O tý rání zvířat při stavbách viz odst. 374. 
6. Naprosto se zapovídá, aby se d ě lal y padací dvéře 

ke vchodlim do sklepli, v kteréž se vchází z ulic a ná
městí, nebo z domovních chodeb. Sklepu nesmí b~-ti 
uŽlváno k obývání. 

7. Odvádění výkalů a močltvky na ulici a veřejná 
místa se zapovídá. - 8. Rovněž zapovězeno jest na
tírati domy barvou očím škodlivou, tudíž příli š kři
klavou. 

9. Když. byla stavba ukončena, má bý ti rum, lešení 
a vftbec všecko to, co dopravě a chůzi překáž í, odstra
nčno a dřívější stav opětně zaveden. 
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10. Nově zřízených anebo podstatně přestavených 
budov, bytů, místností obchodních, stájí, továren a dílen 
není dovoleno dříve užívati než úřad dá povolení, aby 
se těch místností užívalo nebo v nich přebývalo (Be
niitzungs- oder Bewohnungsconsens) - viz odst. 144. 

Kdyby jich bylo dr-íve užíváno nebo byly-Ii ne
zdravé byty pronajímány nebo jsou-Ii byty přeplněny 
blldiž to ihned oznámeno. ' 

ll. Vytápění prostoru za účelem Vysušování 
vlhl,}'ch zdí (viz výn. vídeň. magistr. z 19. dubna 1894 
Č. 1527 pro rok 1893) uhlím nebo koksem v koších drá
těn}'ch jest dovoleno toliko od 5 hodin ráno až do 10 
hodin večer. Místnost, v které se vytápí, má býti čas 
od času, zvláště ale před , přiložením čerstvého topiva, 
dostatečně provětrána, a nesmí jí použito býti k del
šímu pobytu v ní neb do konce k přenocování nebo ku 
spaní: dále nesmí býti tato místnost ve spojení se žád
nýill obydleným prostorem; rovněž nesmí zeď, která 
má býti vysýchána, se žádným takovým prostorem 
sousediti. Vytápěný prostor musí býti prost všech od
padkú dřeva, tapet a jiných snadno hořlavých látek. 
Oheň budiž ,nejdéle v 10 hodin večer zhasnut. 

Vykuřování bytu a jiných místností zvláště sírou 
muže se státi toliko s povolením úřadu, který to má 
oznámiti hasičstvu, aby se předešlo zbytečnému po
plachu na oheň. K vykuřování budiž dohlíženo osobou 
spolehlivou a pro všecky případy budiž pohotově do
statečná zásoba vody. 

12. Je-li nějaký dum tak schátralý, že lze se obá
vati, že se zřítí anebo že soukromé nebo veřejné zájmy 
ollroženy býti se zdají, budiž to bez prodlení oznámeno 
úřadu, aby se postaral o další opatření. 

13. Při nebezpečných, zejména pokrývačských, zed
nických, tesařských, klempířských, zámečnických atd. 
pracích, buďte dělníci opatřeni ochranným pasem a 
provazem. 

14. Zakázáno jest choditi podél nebezpečných míst, 
nebo pod lešením, jakož i bez dovolení jíti na staveni
ště; dotýčné výstražné tabulky buďte postaveny a sta
vClliště pokud možno ohraženo. Vstup na lešení oso
b:1m pr-i ~tavbě nezaměstnaným, na př. aby se přiná-
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šel:v pokrmy a nápoje, jest zakázán (§ 30. zák. z 7. úno
ra 1907 č. 24 ř. z.). -

Stavební řády v Čechách platící isou: 

L Pro Prahu, Karlín, Smíchov, Král. Vinhrady, 
2ižkov, Košíře, Střešovice, Malé Střešovice, Břevnov, 
Dejvice, Bubellč, Libell, Troju, Vršovice, Nusle, Iian
krác, Michle a Podol: z 10. dubna 1886 Č. 40. z. z.; pro 
Plzeň z 22. února 1887 Č. 16. z. z.; pro Budějovice z 26. 
prosince 1887 Č. 71 z. z. a pro venkov z 8. ledna 1889 
Č. 5. z. z. a ze 7. května 1897 Č. 26. z. z. 

15. Kamenné lomy. K otevření lomu jest třeba 
ú;;eclního povolení. V lomech, které se nalézají poblíž 
zemských a okres. silnic a železnic, nesmí se používati 
k trhání prachu, nýbrž toliko dynamitu, jenž se má mír
ně nabíjeti. 

16. Trhání má se předsevzíti toliko ve dne, když po 
silnici nebo po železnici se málo jezdí. Zapovězeno jest 
trhati čtvrt hodiny před odjezdem a čtvrt hodiny po 
odjezdu vlaku nebo lokomotivy ze stanice, která jest 
nejb líže lomu; než se s trháním započne, budiž vy
šetřenc u dotyčného železničního hlídače, kdy pojede 
nejbližší vlak a kdy tedy trhání jest přípustno. 

17. Před každým trháním mají se s obou stran ve 
ndá lenosti nejméně 100 metrů postaviti na silnici hlí
dači s červenými praporky, kteří mají mimojdoucí za
staviti, aby se nepřiblíž ili k lomu. To staniž se pokud 
možno jen na krátko; trhání má býti v 5 minutách u
končeno. -

Přestupky trestají se, pokud nejsou dle všeobec. 
zákona trest. trestnými (viz odst. 143.-144.) pokutou 
až do 400 K. pokud se týče vězením až do 20 dní; 
příslušným jest polit. úřad. 

Poznámka. Dle dvoi'. dekretu z 29. července 1784 
má při kopání štěrku a hlíny vykopávána býti země od 
sbora dolů a nikdy kolmo; tím méně jest podkopávání 
dovoleno. Trestu pro přestupek tohoto nařjzení podlé
hají majitelé a pachtýři štěrkovišť a hlinišf, jakož i 
dotyční kontrahenti (viz naNzení čes. gubernia z 15. 
ríjna 1829, sbí rk a p:'ovinc. z/.. konů svaz. 1 L č. 181.). 



30Ó <, 21, POlicejni řád silnlčni.) 

221 1 POI,.I<;lp SILNIČ~Í ,Á JÍZDNÍ ŘÁD. 1. PO-
,. L~~}NI RAD SILNICNI. (V iz v příčin ě té pro 

kralovstvl Ceské platné předpisy v: . 
v, 1.. Z.~k?ně z 15. června 1866 č. 47. z. z. - poiic. 
fild sIlmcnl. . . 

... 2. Zákon ~.? pro~il1ce 1869 Č. 143. z. z., jímž §§ 7., 
to. j 13. prveJslho zakona změněny byly. 

. 3~ Zákon z 18. června 1876 Č. 63. z. z., kterým 
Zl1l t nen § 7. zákona z 9. prosince 1869 Č. 143. z. z. 

4. Vyhlášku c. k. místodrž. pro království Ceské 
ze dvn~ 31. .řJjl~a . 1875 Č. 77. z. z., Hmžto se připouští 
Jť'zdem sIlmcl1lml parostroji. 

< 5 .. Zákon <~)2. ledna 1891 Č. 7. z. z., jenž obsahuje 
predplsy v prlclllě jízdy na velocipedech. 

6. Zákon z 9. ledna 1883 Č. 3. z. z., jímž se usta
ll?V,UJe POVlllllOSt označovati povozy jménem jich vlast
Ink ů. 

7: Vyhláška c. ~. místodrž. Ceského z 21. června 
1886 v c', 54. z. z., kterym prohlášen prozatímní řád policie 
sIl111cnl, platný pro silnice říšské v království Ceském. 

8., Z,ákon z 2. prosince 1884 Č. 72. z. v příčině vy
~az?val1l , a 0sh:a~y alejí aneb jednoduchých stromo
rad l podel veremych sIlnic. 

PO~l!ámka: Zákon z 15. če rvna 1866 Č. 47. z. z. 
(polIc. !'ad SlIn. pro neerární) a vyhláška čes. místodrž. 
z 21. cervna 1886 Č. 54. z. z. (polic. řád pro Silnice 
e,rární) ustanovují : 1. Každé zúmyslné nebo opomenu
tlm povlllné péče zaviněné poškození silnice samé neb 
objektů k ní náležejících, zejména zdí zábradelních a 
podezdívek, patníků, zábradlí, mostfI, stok, cestníkfI 
pak ~tr~I?ů. na silnici nebo podél silnice vysázenýcl{ 
a ,kolu pn mch atd., prohlašuje se, ač nestíhá-Ii se obec. 
zakonem trest., za přestupek řádu policie silniční. 
2. ~ení-Ii z~ zv,láštních dtlVodfI třeba , učiniti výjimku, 
majl se veskere povozy vlevo vyhybati a vpravo 
předjížděti a jsou povinny povozfIm předjíždějícím ne
bo s nimi se potkávajícím bez zdráhání se vyhnouti. 
V horách maií se saně, když se setkají, v pravo vyhý
bati. 3. Povozníci maií se v kolejích střídati a nesmějí 
kamenů nebo dřev k tomu účelu postavených ani s 
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místa posunovati ani přes ně jezditi. Cestáři jsou povin
ni takovéto kameny nebo dT'eva k vyhnutí odstraniti 
vždycky, než nastane noc, z obvodu povozníků a 
osob pěších. 4. Vozka nemá se při jízdě odstraniti 
od povozu. Při jízdě s vrchu dolú má každ5' vozka 
VtlZ staviti; a ten, kdo své spřežení řídí pouze opratí, 
má při jízd ě s vrchu dolů jíti podle vozu. Není dovo
leno, aby dva nebo n ěko lik VOZtl ve spřežení řídil je
din5' vozka. 5. K stavění koles smí se uží ti jen šubek 
nebo nákolníků (brzdy ). Zavírek nebo řetězfI zavíracích 
nesmí se užíti nikdy, řetězových záv leče k (drhlíku) jen 
tenkráte, když je nál edí. Užívati vláčidel a vléci dříví 
kmenové dovoleno jest jen po dobu sanice. 6. Na 
žádný vúz nákladní nesmí se dáti nákladu šíře 3 metrfI, 
výjimku činí věci nedělitelné, při kterých šířky této 
dodržeti nelze. - Na žádném voze nesmí býti seda
del, která vyčnívají přes šířku vozu anebo přes šířku 
nákladu. 7. VOZy nákladní, na kterých se po způsobu 
živnostenském zboží rozváží, připuštěny bý ti smějí na 
veškeré silnice veřejné jen tehdy, když nehledíc k po
čtu potahu, kování loukotí jest alespoň 10 cm. široké. 
Každý jiný vůz nákladní, jenž nenáleží k nákladním 
vozfIm, zboží po živnostensku rozvážejícím, musí na 
veškerých svrchu jmenovaných silnicích bez rozdílu 
opatřen bý ti loukotěmi nejméně 10 cm. širokým i, jak
mile na něm jest naloženo více než 2000 kg. Na sil
nicích 6 m. š irokých anebo ještě užších nesmí Ýed le 
sebe tré koM zapřaženo bý ti . - Ráfy musí býti zří
zeny tak, aby plocha jejich u všech povozů nebyla 
vypoukle, nadule vyvýšena a aby na ní nebylo vy
čnívajících hřeM a hlaviček š roubových. - 8. VozfI ne
zapřaže ných nesmí se nech ati na silnici státi; kde se 
tomu následkem n ějaké nehody J1elze vyhnouti, musí 
býti při voze takovém dohlídka a mimo to musí se 
vůz času nočního osvětliti. U hospod smějí se VOZy 
nechati státi jen mimo cestu vozovou a v noci kromě 
toho jen s náležitým osvětlením . Krmiti na silnici p'řed 
hospodami, při čemž se silnice súžuje a zneČišťuje, jest 
zapovězeno. - 9. Za tmavé noci musí každý 'povoz, 
jedoucí po silnici, opatřen býti rozžatou svítilnou, která 
umístěna býti má tak, aby ji z daleka bylo pozorovati. 
- Užije-Ii kdo saní za POVOZ, musí potah opatřiti 1'01-
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ni~~ami n~b? zvonky. - 10. Cesty jízdné. které vbí
h~j1 do slllyce •. m~jí na místě. kde se s ní spojují. 
na,kladem techc j1mz ony cesty vydržovati náleží. buď 
mustkem opatreny nebo na způsob strouhy vydláž
cěny ,b~ti. Objížděti takové mllstky nebo strouhy se 
zap~vlda .. :- ll. Zapovídá se přehražovati nebo za
b~hl!oyatl Jak poboční příkopy. tak i příkopy pro od
v,ade.m yody. pak vůbec silnici súžovati.- a musí vin
mk. Jenz dopustil 'se něčeho takového. svým nákladem 
t~, dá!i ,odst~~niti. ~ovn~ž nesmí nikdo bez povolení 
PrJslusneho uradu. Jemuz náleží dohlížeti k silnicím 
se zdí nebo plaňkou ani s plotem postoupiti blíže neŽ 
dya. v n:etry od zevnějšího okraje pobočního příkopu 
sll~IC~lho. Co se týče stavby nových budov u silnic 
erarmch, platí dotyčná ustanovení řádu stavebního. _ 
~ 12. Zapovídá se užívati silniční dráhy jízdné. silničních 
ba~k~tů. ~?bočních příkopů a mostlI ke skládání hnoje 
a, Jllle neclstoty k ukládání dříví, kamene stavebního 
mS,ku a ?od .• rozvážeti na silnici sníh. ležíci na stře~ 
chach, pred domy nebo ve dvorech sváděti vodu z 
okapů. močůvku ze stájí anebo jiné ťekutiny na silnici 
neb? do příkopů pobočních. Za dovolení, aby mohl 
nva cas slož~n býti na silnici stavební materiál. žádati 
treb~ ~ polit. úřadu okres., jemuž svěřena jest sprá
v~ sIl~Ic:e .. , - !aké .se budiž na silnici nebo v bezpro
st,redm JeJ,1 bllzkostI vystříháno všeho. čímž by oso
bam po m se beroucím škoda způsobena býti mohla 
anebo co by potahy mohlo poplašiti. jako na př. roz
dělávání ohně, hlučná hudba. střílení, mrchy tažných 
dobytčat na silnici ležící atd. 

13. Zapovídá se pásti všeliký druh dobytka na ban
ketech. na škarpách a ve příkopech silničních. a ni
kdo nesmí trávy o své újmě užívati. - 14. Zakazuje 
se rychle jezditi po mostech. které nejsou úplně zbu
dovány ze zdiva. VOZy s těžkým nákladem smějí PO 
tako,Vych mostech, které nejsou úplně zbudovány ze 
zdiva. jeti toliko jednotlivě. Náklady nedělitelné kte
ré váží více než 7280 kg. nebo v okroufllém' čísle 
7'3 tuny. vézti lze PO silnici pouze se svolením místo
držitelství a třeba za svolení toto nejméně 5 dní před 
dobou. kdy náklad dopraven býti má. žádati u nej
bližšího úřadu polit. nebo U místodržitelství, kterS' žto 
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úřad rozhodne. možno-li dopravu vůbec povoliti. a 
kdyby pro doprav~ ta~ovou b>.'!o , pot.ře~í ,podepř.íti 
aneb sesíliti stavebm objekty sIlmcm. ma-II naklad !I~ 
vzešlý zapraviti povozník. - 15. Není dovoleno. JetI 
po silnici se 2 vozy k sobě přivěšenými; ustanovení to 
neplatí, je-li přivěšen vůz ustanovený za náklad aneb 
vozík ruční a souvisí-li spolu 2 vozy prázdné. - 16. 
Zapovídá se, aby kočí na voze spal. - 17. Zapovíd~ se 
cobočovati s dráhy jízdné. jeti po banketech nedlázdě
ných. leč když se vůz vyhýbá, a jeti přes hromád~y 
štěrku. - 18. Dohlížeti na zachování těchto předpIsů 
náleží zřízencům správy silniční a četnictvu. Přestupky 
řádu policie pro silnice erární trestalí se. ač !1~,stíhají-li 
se obec. zákonem trest., dle mill. nar. z 30. zan 1857 7' 
198 ř. z. Trest nesproštuje vinnika povinnostI. aby !l~
kladem svým to které zařízení uvedl ve stav předesl~. 
aby vše. co by vozbě překáželo. bez prodlení odstraml 
a škodu nahradil. Jedná-li se o přestupek dle § 8.. budlz 
dle okolností trestán jak hospodský. tak i vozka. Voz
ka. který pro nezákonno~ šířku nák~~du (§ 6.) ~~b? pro 
nezákonnou šířku loukotI (§ 7.) sloZlI nebo POJIstIl po
kutu může obdržev o tom úřední potvrzení, jeti dále 
až t~m kde cesta jeho se končí. aniž by na jízdě té dále 
podléh~l pokutě. Kdyby se však místním,: představen~~ 
mu ve prospěchu vozby viděla toho potreba. obmezltl 
šířku nakladu až na 3 metry. budiž nařízení toho upo
slechnuto. Kontravenienti buďte oznámeni po případě 
obec. představenému dostaveni. Řízení a trestání pří
sluší dle§ 62. zák. z 16. dubna 1864 představenemu 
s 2 obec. · staršími. 

Dle § 12. z. z 9. prosince 1869 Č. 143 z. z. (silnice 
neerární) trestají se přestupky § 7. pokutou od 10. ~o 
50 K. přestoupení ostatních p.ŤedpisiI v řádu vpol}cle 
pro silnice neerární ze dne 15. cervna 1866 obsazenych, 
ale pokutou od 2-10 K po případě vězením (2 K se 
rovnají 6 hodinám vězení). 

O iezdění silničním parostroii ustanovuie vyhláška 
místodržitelství z 31. října 1875: 1. K zavedení a upo
třebení parostrojů silničních. t. i. parní silou po cestách 
a silnicích se pohybujících povozů nebo lokomobIl za
potřebí povolení polit. úřadu a osob těch, jiIpž, sP,rá,:~ 
po případě ,vlastnictví silnice neb cesty dotycne naleZl. 
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~0':91~ní to se má oznámiti obcím, v jichž obvodu se 
sl!m~l1Iho p,arost,roje upotřebiti má. 2. Parostroii tako
vyml nesml se Jezditi, kde více obecenstva se schází 
.\Jako o t!zích, svátečních dnech) a má se rychlost 
Jlzdy v zahybech a lIžinách silnic a při větších spá
dech co možná nejvíce zmírniti. 3. Jízdě obcemi má 
p~kud to n::o~no, úplně býti vyhýbáno; bylo-li by t~ 
vsak nemozpe~ .má se obmýšlenájízda obec. předsta
:,enstvu oznaml tl. 8bcí smí se jen se zavřeným ohništěm 
JetI. 4. Komín musí býti opatřen při jízdě dobře zaří
zeným I,apačem jisker. 5. l~idič stroje má, když povoz 
nebo st~do doby tka vstříc nebo ze zadu přichází, se 
vyhnouti , ve vzdálenosti nejméně 100 krokft prftvan 
k v ohništi uzavříti, každý proud páry zastaviti' a čekati 
az povoz nebo stádo na 100 krokft se vzdálí. 6. Píšťaly 
parní se smí upotřebiti co výstražného znamení v úvo
zech a záhybech a vftdce stroje má pak parní píšťalou 
\la znamení třikráte zapískati. Přestupky trestají se buď 
dle všeobec. zákon ft pocestních nebo dle min. nař 
z 30. září 1857 Č. 198 ř. z.). Kde místní p'oměry toh~ 
vyžadují, mohou býti vydána ještě zvláštní nařízení. 

O iízdě PO silnicích na velocipedech ustanovuje zák. 
z 12. ledna 1891 toto: K jízdě na velocipedech smí se 
už íti jen dráhy jízdní. Velocipedistovi náleží míti zřetel 
na pěší, na koně jezdecké neb povozní, jež dojíždí anebo 
s nimiž se setkává; jest zejména povinen dáti ze vzdá
lenosti nejméně 20 m. znamení zvoncem nebo píšfalou 
a jestliže koně se lekají anebo iich p'rftvodce k opatrno~ 
sti napomíná, seskočiti, nikdy však ne teprve v bez
prostřední blízkosti koní, a vzdáliti dle možnosti SVllj 
~troj z obzoru koně. Při potkávání pěších, povozft nebo 
Jezdcft dovoleno jest velocipedistltm při současné jízdě 
jeti jen jednotlivě za sebou. Ustanovení §§ 2., 3. a 9. z. 
z 15. června 1866 Č. 47 z. z. platí i pro velocipedisty. _ 
Zastupitelstvftm obcí městsk~Tch se vyhražuje, aby vy
konávajíce místní policii, stanovila vlastní řády v pří
čině jízdy na velocipedech po silnicich, v ulicich a ná
mě~tích v obvodu měst'l a aby po případě jízdu na ve
locipedu v jistých ulicích vúbec zakázala. 

Zák, z 9. ledna 1883 ustanovuje: Všeliké povozy 
ustanovené k dopravě nákladu a zboží (VOZy, saně i po
VQ7.ť' . do nichž jsou psi zapřaženi) , buďtež , pokud se 

. I 
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nalézají na cestě veřejn é, opatřeny tabulkou se jmé
nem a příjmením a bydlištěm majetníka povozu a má-li 
týž n ě kolik tako vých povozft, též č í s lo povozu. Tabulka 
musí b~' ti OSPOII 18 cm. vysoká a n ejméně 30 cm. š i
roká, a po levé straně pov oz u tak umístěna, aby mohla 
bS' ti snadno pozorová na. Tabulka buď če rná, písmo 
bílé, písmeny aSPoI1 5 cm. zúší. Nedá-li se umístiti 
na povoze. miH e SE; zavěsiti na levý bok posledního 
ta žného doby tka. Na hospodářské povozy uvnitř př í
slu šného obvodu obecního se tato ustanovení nev zta
hují. - Zákon z 2. prosince 1884 ustanovuie : 1. P odél 
veske r~' ch silnic muse jí bý t i aleie anebo kde by ne
mohl y bý ti, aSPoI1 jednoduchá stromořadí , vy jíma jíc 
části, které vedou osadami s uzavřenými řadami do
mft nebo lesy. § 2. Politické obce jsou povinny na 
svém území nov é aleje nebo jednoduchá stromořadí 
vysazovati a zřízen é ji ž doplílovati, housenky s nich 
sbírati a vúbec v dobréll1 stavu je udržovati a to pokud 
týká se stromú ,které jsou na banketu silnice. začež 
jim také náleží užitek silniční. Aleje a stromořadí za 
silničním příkopem povinni jsou vy sazovati a udržo
vati držitelé sousedních pozemkft. Nesplní-li držitel é 
pozemkú tuto povinnost, mftže je obec k tomu donu
titi a kdyby prostředky donucovaCÍ neměly účinku 
(§ 7.), má obec stromy sama vysázeti. Držitel pozem
kú, jehož se týče, musí si to dáti líbiti , začež mu ná
leží užitek ze stromft' těchto. 4. Kde toho poměry do
pouští, mají se vysazovati stromy nesoucí ovoce poží
vateln é, iinak jiné stromy . pokud mo žno vy sokokmenné 
a s širokou korunou. 7. Kdo by neuposlechl v tom, co 
obecní starosta podle tohoto zákna nařídí, trestá n buď 
pokutou od 10- 20 K 8. Zakaz uje se ctromy silniční své
mocně klestiti. jednot!ívé stromy. celé aleje nebo stro
mořadí nebo jich části káceti. Stromy se nesmčjí kle
stiti tak, aby se strom zohyzdil , nebo jeho dálší trvání 
oh rozilo, kdyby ohledy veřejné toho vyžadovaly, aby 
se stromy oklestily aneb odstranily, nebo aby se část 
jeho vykácela, třeba k tomu v příčině silnic říšských 
svolení místodržitelstva, iinak správy silnice, ' jíž se 
t5rče, pokud jde o ostatní silnice veřejné a má se to 
státi pod dohledem orgánft sílničních . Pařezy stromu 
pokácených buďte bez prodlení vy kopány a odklizeny, 

20 
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jamky pak zasypány a sklony příkopů, byly-li porou
chány, opět spraveny. - Zákon tento vykonávati mají 
v příčině silnic říšských, okresní hejtmanství, jinak vý
bory okresní. Tyto úřady mají právo a povinnost, na
řizovati, aby se stromořadí vysazovala, doplňovala a 
ustanoviti, kde a jakého druhu se stromy mají vysa
zovati a dohlížeti k tomu, kterak se to děje, kterak se 
stromy klestí nebo kácí. 10. Poškození alejních stromů 
nebo kůh1 vůbec a odklízení kůlů tresce se, pokud čin 
nespadá pod obecný zákon trestní, pokutou od 4-20 K 
a mimo to má se za každý poškozený , zničený strom 
dáti náhrada 20 K a za každý kll! 4 K. Přestupek zá
kazu § 8. odst. 1. tresce se pokutou 10- 20 K po pří
padě až 200 K, nebo vězením. ll. Byly-li stromy silnič
ní nebo kůly k .nim náležející poškozeny čeledí nebo 
dětmi, které s rodiči společně žijí, nebo stalo-li se po
škození dobytkem, váznou za náhradu škody službo
dárci resp. rodiče a vlastník dobytka. 12. K dozoru nad 
alejemi povoláni jsou: cestmistři a cestáři, orgánové 
policie místní a polní, četnictvo. Ten, koho by pro po
škození stromů silničních zadrželi, musí jich poslech
nouti. 13. Postihnou-li osobu cizí, když stromy nebo 
kíl!y poškozovala, mají vybrati od ní s výhradou dal
šího řízení za každý poškozený strom 10 K, za kůl 4 K 
jako jistotu. - Po zaplacení této jistoty a zjištění jeho 
osobnosti, nebudiž mu bráněno v dalŠÍ cestě. 14. Oso
bám v § 13, uvedený m - pokud nejsou úředníky, patří 
za postižení viníka '/s vybrané pokuty. 

Ve všech zemských zákonech rakouských platí ná
sledující téměř stejně znějící předpisy: 

1. Zakázáno jest : všeliké poškozování silnic a k 
nim patřících obiektů. stromů atd., skládání hnoje, ne
řádu . stavebního materiálu, vylévání pomejí, odklízení 
a shazování sněhu, odvádění dešfové a studniční vody 
na veřejné silnice a cesty , dále jich zúžování a zaorá
\"ánÍ. jakož i zahrazování příkopů, pasení na nich a 
používání trávy atd. 

2. Stromy na silnici vyčnívající a dopravě překá
žející buďtež na žádost vlastníkem beze všeho náro
ku na náhradu škody odstraněny. 

(221, Všeobecné předpisy řádu silničního.) 307 

3. Vlečení kmenových stromů a jiný ch předmětů, 
který mi se silnice poškozuje, jest dovoleno jen PO dobu 
sanice. 

4. Vše, co dopravě překáží, iest zakázáno a má 
b}1 ti hned odstraněno. 

5. Zapovězeno jest nezapřažené vozy nebo koně 
nechati státi na silnici, vyjma případ nějaké nehody; 
avšak i v tomto případě staniž se tak pod dohledem, 
\' noci má býti povoz osvětlen. 

6. Dva nebo více vozů na sebe přivěsiti jest za
povězeno; vý jimku činí jen nákladní vozy a vozíky 
ruční. Zapovídá se dále 7. krmení koní na silnici, 8. aby 
vozka mezi iízdou spal nebo povoz opustil (vozkové 
při jízdě opilí buďtež zadrženi) ; 9. práskati bičem 
v místech uzavřených nebo při setkání se s jiný m po
vozem nebo dobytkem (patent ze 4. dubna 1774 Č. 1577 
sb. pol. z. svaz. 7.); 10. nepřivázané koně nechati vol
ně .líti za vozem. 

ll. Při jízdě s vrchu budiž použito toliko šubek ne
bo brzd, nikoliv však zavírek nebo zavíracích řetězll. 
Staviti kolo řetězovými závlečkami dovoluje se jen 
tehdy, když jest náledí. 

12. Loukotě vozů s nákladem od 10-20 m. centll 
musí býti 8 cm., při nákladu od 20-25 m. centů 10 
Clll. silné. Větší náklad - vyjma povozy hospodářské 
- dovoluje se jen se svolením úřadu. 

13. Na ráfích nesmí se nalézati ani vy výšenin, aniž 
smí z nich hřebíky vyčnívati. 

14. Náklad smí býti - vyjma předměty nedílné -
nejvS1še 3 m. širol,ý. Vozka má povinnost, povozy se 
mu blížící v pravý čas varovati. Sedadlo nesmí jíti 
pľes vůz nebo přes náklad. (Viz regulativ z 30. dubna 
1840 Č. 52. sbírky pol. zák. svaz. 68. o zařízení po
vozll.) 

15. Na každý ch 5 kusll hnaného dobytka, které 
Illusí mezi sebou b;v-ti spojeny provazem, jest třeba 
jednoho honáka. . 

16. Bylo-li při jízdě použito 3 koní, má jeden z nich 
bHi připřáhnut. Podle sebe mohou jíti toliko při sil
nS'cl! oklikách. 
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17. Otevřené studně buďtež vždy přikryty nebo 
oh raženy ; vchody do sklepů. padací dvéře atu. buď
t ež proti neÍl odám zab ezpečeny. 

18. Na křižovatkách budtež postaveny milníky a 
ty to bud·tež v dobrém stavu udržovány. V u zavře
ných místech. t. i. ve městech ulice mají bý ti opa
Hony tabulkam i neso uCÍmi jich pojmenování a domy 
majj býti ozn ače ny zřeternými č ísl y. 

19. V blízkosti dřevěných mosti'l jest zakázál; U 
d ě l ati ohei'! k vaření a nositi žhavé uhlí nebo hořící 
dříví přes ně. Jde-li vojsko v uzavřených vojenských 
o dděl e ních přes slabší mosty. jest třeba upozo rniti 
velite le na s labo u nosnost jejich. 

Co opatřeno býti má v případu shledaných varl 
a n e dostatkťl. viz odst. 224. - O tý rání potahfl viz 
odst. 374. - O zlomyslném poškození viz odst. 138.; 
o zastavení silnic odst. 143. 

Ochrana veřeiných sadů. Veřejné sady d oporučují 
se zv láš tní ochraně obecenstva. Zvláště budiž dbá
no o to. aby květiny neby ly trhán y a stromy a rostliny 
neby ly svévoln ě poškozovány . Kontravenienti buďtež 
úřadu oznámeni. Dále budi ž o to pečováno. aby d ět·· 
skými vozíky chÍ!ze neby la obmezována. a dětmi. 
které si v sadech hrají. trávník nebyl pošlapáván. 
V sadech mají z pravidla psi voděni býti na p rováz
ku. i kd yž v dotyčn ém místě neby la nařízena kontu
mace pSÍ! . Večer a v noci budiž na to hl eděn o . aby 
sady nestaly se střediskem a úkry tem podezř e l \' ch 
a světl a se štítících indiv iduí; osoby na láv kách spíCÍ 
buďtež probuzeny a pryč poslány. (Osoby ty to stávají 
se pře často ob ětí z l oděiú. kteří potulují se poblíž lávek 
a spáče o hodinky. peněženky atd . okrádají. t. zv. 
olupovači mrtvol »Leiehenflederer.) Městský personál 
zahra dničllí mÍ! že žádati osoby. které pro py ch za
hradní by ly zadrženy. za udání jich jména. pakliže je 
ty to jemu dobrovolně udají. iinak obraftež se na zří
zence bezP·ečnosti. 

222 RUŠENÍ CHŮZE NA ULICÍCH. 20. Zapo
vídit se: jezditi na voze anebo na koni po chod

níku. na pěšin ách. státi nebo seděti na l1ich. pokud 
se tím n ěkomu v .cestě překáží. 
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2]. Stavěti lívětňálíY na okna, arkýře bez náleži
tého upevnění. jakož i vyhazovati a vylévati n ěco 
z oken a dveří; po případě jest to trestno dle obec. 
zákona trestního (viz odst. 143.). . 

22. Znečišťovati ulice . a chodníky vyhazováním 
smetí z domÍ! a obchodních místností. 

23. Majite lé dom ll mají od 15. dubna do 15. říjn a 
chodnílíY své dvakráte denně dát i pokropiti. když 
jest sucho. a je od bláta dáti očistiti, když je deš tiv o. 

24 . Padá-Ii sníh. má býti chodník sněhu zbaven a 
ce~;ta popelem. pískem atd. posypána. Posledn ěj š í má 
se také ph náledí státi. 

25. Sníh budiž se střech shazován s ná lež itou opa" 
t:'ností a to t ehdy. když po ulici nechodí mnoho lidí ; 
mimojdou cí buďtež postavením výstražných znam e
ní na to upozorn ěni. Shozený sníh nes mí bý ti rozváže n 
na ulici. nýb rž rná býti dovezen na vykázaná mís ta. 
není-Ii tu žádn ého jiného soukromého místa. kd e by 
mohl b\' ti složen. 

26. Tlučení a házení ledu z ulice do sklepa má se 
dít i pok ud možno nejrychleji. po ukon čení jeho b ndi ž 
ulice (chodník) popelem nebo pískem posypána. 

27. Řezání a štípání dříví na chodn íku jest za ká
zá no. háze ní dříví do sk lepa děj se co nejrychl eji a 
ulice budiž potom zamete na. 

28. Stavěti stoly a židlice před hostinci a kavá r
nami lze jen se svoleLlím úřadu . 

29. Zapovězeno jes t na ulici vážiti břemena. ne
chati ležeti bedny. kufry. řebf íky atd .. jakož i nositi je 
na chodníku. kd yž pocestní nu ceni jso u. vyhnouti se 
na silnici. Nakládání a sldádání zboží má se stá ti. po
kud to možno. na dvoře a ne na ulici. Postav iti sou
čas n ě. více nákla dních VOZll př ed obchodem jest to
liko tam dovoleno. kde to jest nevyhnuteln ě potřebí a 
kde se to m llže státi . aniž by tím doprava po s ilni ci 
uv(; dena by la v n epořádek . Nakládání a skládá ní d ěj 
se v takovém případě. pok ud možno. rych le. bez dlon
hých přestávek . - a budi ž v jednom tahu provedeno. 

30. Řezn i čtí pomocníci nesmí chod iti s masný mi 
koši po chodníku . 
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31. Zrcadla, skelné a kovové desky a jiné osliíu
HCI předměty dovoleno jest na ulici nésti když jsou 
přikryty ne?o jiným způsobem se oSlI'iová;lí předejde. 

32. Zbozí před obchody vyvěšovati nebo stavěti 
dovoluje se toliko potud, pokud se tím bezpečnost a 
pohodlnost obecenstva ani neruší ani neztěžuje. Zboží 
vyvěšovati jest toliko tenkráte dovoleno, když se od 
země v n~c~áz! aSl?oň ve výši 2'20 m. a když přes portál 
n '~ vycmva vIce Jak ·30 cm. a je náležitě upevněno. 

33. Zboží, které vykládají vetešníci (na př. oděv, 
PI ádlo), má býti dobře očištěno a desinfikováno. 

v 34. Předmě~y, jako: obrazy, sošky, sochy atd., jež 
slusnost a stydlIvost urážejí, nesmí býti ani vystaveny 
ani vyvěšeny. 

35. Štíty onástrčné (Steckschilder) smějí míti jen 
rozměr 0'3 m-, musí spodním okrajem svým od chod
níku vzdáleny býti aspoň 2'5 m. a nesmějí jíti od zdi 
více jak 32 cm. a od portálu více jak 16 cm.; osvětlení 
ulice nesmí tím býti zastíněno. - Prapory na žer
dích anebo visuté štíty, jež jsou delší a širší jak 30 cm. 
jsoll zakázány. ' 

36. I( štítům osvětleným nebo průsvitným jest tře
ba zvláštního úředního povolení; zakázáno jest osvětlo
vati je petrolejem. 

37. Svítilny, které se vně výkladních skříní nachá
zejí, puďtež od chodníku nejméně ve výši 2'21 m. upev
něny, výkladní okna nesmějí však opatřena býti ve
tl C'lejovými svítilnami, které se vně nalézají. 

38. Aby se předešlo obtížnému hlomozu, dovolují 
se při válcových přesůvkách (Rollbalken» jen takové 
závěry, jež nezpůsobují žádného hlomozu. 

39. Vzhledem na noční klid dovoluje se v bytech 
hráti na piano zpravidla jen do jisté doby (10-11 
hodin v noci). Hraje-li se přes tuto dobu, budiž to 
k stížnosti domácích obYvateli'! nebo sousedstva za
staveno. 

40. Zapovídá se pOužiti při cestách, po nichž se čile 
chodí, drátěného plotu s ostny. 

41. Dále zakázáno jest vyklepávati a vyprašovati 
koberce, čalouny, šátky s oken na ulici a dovoluje se 
to jen na takových místech, která isou několik metrll 
vzdálená od cest, jichž obecenstvo obyčejně používá. 
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42. Čištění (mytO portálů a vyvěšpvvání zboží ~T1á 
býti do 11 hodin ukončeno. Viz vyhlas ku maglstratu 
Pražského z ll. května 1907 D 539/ 5-Ref. X. a. 

43. Dáti čistiti okna ženský!?i, .kter~ se při vt01:n 
'působem osobní bezpečnost m!moJdoup~h ohrozu]l
~ím s oken na ulici vyhýbají, j~sto zaka~~no., ~ torny u 
budiž použito vždy ochranných pasu; zav~sova~~ a v -
věšování oken jest ostatně dovoleno~ kdyz se deJe spo
lehlivými muži; vyjma případ ten, ze vbY ,k tomu bY!o 

oužito ochranného pásu úředně zkouseneho. ~ sch:,a~ 
feného dovoleno jest čistiti okna.}ohko uvmtr. ~~zde 
jednání proti tomuto zákazu budlz zastaveno a uradu 
oznámeno. . , b ďt v ,v' 

44. Dvéře skladů a obchod. mlst~ostl u ez pn 
nočních obchůzkách ohledány, z~31h ~amky,._okna 3l-td; 
jsou náležitě uzamčeny, po !Jrlpa.de v b~dlz zavrem 
způsobeno a úřadu o tom oznamem l1Cme!lO. . 

45. Rovněž mají i domovní vrata.y .u~~!tou hod~nu 
noční býti uzavřena, po případě b~dlz !e]l~h yzamce
ní zpflsobeno a o . tom úřadu oznamem uC1l1eno. 

46. U každého domu má býti domovní zvonek. 
47. Domácí dvory, kanály a studně mají býti udržo-

vány v čistém stavu. ", 
48. Opatřil-Ii živnostník dv~ře sveho z,avodu ok~n

kem a je-Ii závod v noci osve!len, .ne~ETII od opva~re
ní tohoto bez předchozího oznamen~v uradu upusteno 
býti. Kdyby se tak přece stalo; !Ju,dlz ~<? oznamel}0' 

49. Jestliže by některá vere]lla sVltI!~a nehore!a 
anebo byla-Ii by dříve zhasnuta, buď to uradu s uda
ním čísla svítilny . ozámeno. 

VŠEOBECNÝ JíZDNí ŘÁD. .~. 223 
50 Námezdní povozy (Lohnwagen) sml 11- • • 

diti je;! osoby k tomu zpi'!sobilé. a. úřade ll! sc:.hvalene 
(viz odst. 141). Na ulicich mávse Jeti a vy~ybah vlevo 
(dekr. dvor. kanceláře z 17. cervna 1824 c. ~6 ,sb. pol. 
zák. sv. 52.), předjížděti se má y prkatvo., Za~mz~11° s~~~t 
předjížděti na mostech, a POVOZU~T1.,. )ere Je ~1I (~ .... 
Povozům Nejvyššího dvora. posty;" POVOZlllll' aSlc-

--*) Viz §§ 34.-36. dekr. dvor. kanc. z 12. dubna 
1838 Č. 47 sb. pol. zák . svaz. 66. 
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ský m, a ochranných společností má se každý lmy po
voz vyhnouti, po případě před nimi zústati státi. Také 
jest zapovězeno, jeti skrze vojenské zástupy . PovOZy 
nemají jeti za sebou v nepřetrž ité řadě, aby se tím ne
rušila chúze p ěš ích osob. 

51. Krokem má se jeti 1Ia místech, kde panuje č ilá 
ch úze, na př. poblí ž škol PO ukončení vyučování, při 
slavnos tech, processích , pohřbech , dále u zastávek 
tramwaye, když se vyjíždí z jedn é a zahybá do druh é 
ulice. Dále 1Ia křižovatkách, jestliže kočí (vozka) ne
vidí, zdali jest před ním dráha vo ln á, dá le když se vy. 
jíždí ze dvoru, z kolen, při iízd ě PO nezděných mo
stech a za mlhavého počasí. -

O pora n ěních a pošk0zeních zpúsobených rychlou 
a neopatrnou jízdou na vozech nebo na koních viz odst 
140. 

52. 'Námezdní vozy musÍ na obou stran ách a vzadu 
opatřeny býti čísly; jízdná sazba buď na místě v iditel
ném upevn ěna nebo pasažéru na jeho požádání předlo
žena. 2ivnostnÍ (nákladní) povozy (Oeschii.ftswagen) 
musÍ bý ti opatřeny firmou nebo adresní tabulkou a 
má-Ii podnik více povozú, i číslem jejich. SaJlky opa
třiti se mají zvonky nebo rolničkami . 

53. Jakmile počne se silnice nebo ulice osvětlo
vati, mají všecky povozy býti osvětleny svítilnou; za
povídá se použití barevn~·ch skel; vý jimka připouští 
se př i tramvajích. - (Min. nař. z 13. ledna 1893 č 13 L 
z. a vyhláška česle mÍstodrž. z r. 1893 Č. 15 zem. úlu 

54. I(aždý VllZ má býti opatřen brzdou nebo iin5rl1l 
uzavírajícím opatřením. 

55. Vstupóvati do VOZlI nebo z nich Vystupovati lIa 
mostech, křižovatkách nebo mez i jízdou, se zapovídá. 

56. Povozné má b5rti ji ž napřed zapraveno, když 
použito P'ovozú k jí zdě na nádraŽÍ. do divadla, nebo 
do jin aké zábavy a na vozech. určených pro hromad
nou dopravu. 

57. Pasažér, jenž VlIZ poškodil, jest povinen nalHa
diti škodu v sazbě ustanovenou. 

58. Místní řády jízd ní urč ují. kter51ch silnic. ulic a 
v eřejnych míst nelze bud' vllbec anebo jen v určité 
dob ě k iízdě použíti. 
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S,?OZOROVANÉ VADY A OPATŘENj íllíb4 
V PŘIČINĚ JICH. - 59. Orgánové bezpečnost- '" "-
ní maií se pti oQchůzkách svých přesvědčiti, zdali sil .. 
nice a objekty k nim náležející se nalézají v dob rém 
stavu, zda nikde pro dopravu nestává překážek anebo 
zda dokonce jest n ěco na újmu bezpečné dopravě osob 
íl věcí. .Jsou-Ii jednotlivé části silnice poškozeny, maj í 
zřízenci bezp., když toho jest třeba, postaviti výstraž
ná znal1lenÍ a dozorčími orgány silničními dáti ihned 
škodu naprav iti a kayž to při větších škodách nestačí. 
bez Drútahu to úřad:' oznámiti, aby tento. co jest nutno, 
opatřil. 

60. Při živelních nehodách, jako při povodnl~h, po
žárech, při Iavinov:ý'ch stržích, při sněhových vánicich 
atd. isou orgánové bezp. povinni, bezprodleně učil,iti 
opati'enJ, aby doprava byla volnou UČiněna; k tomu bud 
po případě přidrženo okolní obyvatelstvo, nakli že ji
nvm znúsobem nemůže pomoc buď v iíbec anebo včas 
zjednána bý ti a dle odst. · 60 nebezpeČ Í v prodlení stává. 
Př i vánicích má, pokud jde o ří šské a zemské silnice. 
stát, pokud se týče země, v uzavřených místech obec 
pečovati o to, aby silnice by ly učin ěny zase zpúsobi 
Iymi pro dOj)ravu. 

61. ZřÍzencové bezp. mají při každém přestupku 
svrchu uvedený ch předpisll zakročiti buď Doučujíce 
nebo napomÍnajÍce a po případě mají menšÍ závady 
bez prodlení odstraniti, jízdu pokud se týče hnanT do
bytka připustiti, kde odstranění nedostatkll bez další 
překáž ky snadněii jest možnym. - Kontravenienti bud
tež tomu úřad!! oznámeni, který jest nejblíže ve směrll 
jízdy; spolu udáno budiž jméno vozky nebo vlastníka 
povozu, dále číslo a adresní tabulka povozu; kdYž toho 
nutnost v-yžaduie (na př. při kladení odporu) budiž vin
nÍk úřadu předveden . 

62. Trest: pokuta od 2-lO K nebo vězení do 2 dnÍ. 
O zlomyslném noškozenÍ, jež spojeno jest nebI) 

spojeno bý ti mliže s nebezpečím pro život a zdraVÍ lidí 
nebo pro bezpečnost majetku, viz odst 137 a 138; ohled
ně ostatních přestupkú jest příslušným polit. úřad . 

63. Orgánové bezp. mají se dále při svých ob
chúzkách přesvědčiti . zdali orientační tabulky, milníky. 
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triangulační a trigonometrické body, kamenné pyra
midy atd. se v dobrém stavu nalézají; shledané vady 
buďtež bez prodlení míst. představeným odstraněny, 
po případě budiž to úřadu oznámeno, aby tento pa
třičná opatření učinil. 

Není-Ii zachován jízdný nebo pochodový řád vojen
ský, nemá orgán bezp. přímo zakročiti, ný brž o tom 
oznámení učiniti. 

O jednotlivý ch dopravních prostředcích viz odst. 
225-230; o rychlé jízdě odst. 140; o neoprávněnirch 
kočích odst. 141, o koních a povozech bez dohledu zane
chaných odst. 142, o zastavení silnice a vyvěšování a 
vyhazování věcí odst. 143. 
,"}05 NÁMEZDNÉ POVOZy, flAKŘI A DROŽ-
'" '" KÁŘI. Ve všech městech platí tato téměř stejně 
znějící ustanovení. 

1. K samostatnému provozování této živn.osti zapo
třebí jest koncesse, která se uděluje po předchozí 
zkoušce a jízdě na zkoušku, která se předsebéře za 
úČelem prúkazu o zpúsobilosti k jízdě a znalosti míst
ni (odst. 141). 

2. Stanoviště pro fiakry a drožkáře jsou pevná nebo 
volná; k prvnějším náležejí OJla, na nichž se mohou po
staviti toliko pOvozy, které podle koncessní listiny 
k tomu práva obdržely. Na volný ch stanovištích smí 
se postaviti každý koncessovaný povoz, předpokládajíc, 
že to místo nebo zvláštní předpisy dopouští, na př . při 
divadlech nádražích, přístavech a na místech, kde se 
odbý vají' veřejná představení, nebo jsou ve'řejné vi' 
stavy, plesy, koncerty atd. Svémocné postavení na 
jiný ch místech jest zakázáno. 

3. Kočím se zapovídá, zúmyslně sem a ta;n pojíž
děti v ulicích s prázdným vozem, aby se nekdo se
hnal. kdo by se vésti dal (Stappeln). 

4. Každý vůz budiž opatřen · po obou stranách a 
vzadu číslem koncesse, které má bý ti napsáno čitelnč 
olejovou barvou bílou. Císlo koncesse budiž napsáno 
černě také na obou svítilnách a musí bý ti znatelné. Za
pověděno jest jednoho a téh.~ž čísl~ p.ou~íti s0u.čas~~ 
na 2 nebo více vozech. Neclslovam hakn mUSl bYŤl 
opatřeni plechový m číslem, jež umístěno jest pod po-
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krývkou na kozlíku. Svítilny vozu s čísl y na venek 
mají se, kdy ž se vozu užívá, rozsvítiti jakmile se začlle 
s osv ětlováním ulic a mohou se zhasnouti ' když se ve
ř ejné svítilny zhasínají. Vúz má se zevnitf dáti snadno 
otvírati a má uvnitř míti návěštní píšfalku, aby pomocí 
ní ten, kdo se veze, mohl býti ve sty ku s vozkou. 

5. Vystrojení. V každém vozu má na místě snadno 
vidi.telném a p.ohodlně dosažitelném býti upevněna 
brasna, ve ktere se má nalézati jízdní sazba a 3 stíž
nostní lístky s číslem povozu. Vedle toho má míti vozka 
p ~ i sobě : 1. !á? provozovací, 2. kontrolní knížku pru 
zaznamy organu bezp., 3. povozní lístek (Pahrbollettel 
pokud se týče legitimací. 4. správně jdoucí kapesní ho~ 
dinky , 5. zásobu lístků stížnostních, 6. tabulku pro' ob .. 
j e dná,:~y, ~. přiměřené množství drobný ch, aby mohl 
zaplatiti myto nebo mohl pasažérovi při placení jízd
ného proměniti, 8. hodinový pas, do kterého má zane
seno býti použití vozu, mzda a objednávky . 

6. Nádražní a noční služba. Vůz, na nějž přijde 
řada pro nádražní službu, má se v čas na nádraží do
staviti a v případu, že by tak učiniti nemohl náhrad
níka za sebe poslati; tento se má u kontrol. orgánu bez
pečnusti hlásiti a oznámiti, které číslo zastupuje. Povoz 
~.~lí své st~noviště p~draž ní teprvé tehdá opustiti, když 
]lZ posledm vlak prlJel. Totéž platí o stanicích pro pa
rolodě. 

7. Každý vůz má dále povinnost, v pořadí proll 
určeném na svém pevném stanovišti, po případě na sta
novišti, jež mu případ od případu pro noční službu od 
llřadu ustanoveno bylo, od 10 hodin v noci až do 7 ho
din ráno pohotov ě státi nebo se dáti zastoupiti, a u kon
t rol. zřízence bezp. se hlásiti. 
. 8~ Povinnost k . jízd~, objednávka. Vozka nesmí, vy
Jma, ze by byl obJednan, na stanovišti svém nebo do
ma odepříti iízdu nebo objednávku v obvodu pevně 
v.ytknutém a za sazbu v tarifu předepsanou; vyjímajíc, 
ze by mohl prokázati, že mu převzetí jízdy jest na
prosto nemožn~·m. Ukázala-Ii by se nemožnost plnění 
objednané jízdy teprvé pozděii, má to dáti věděti to
mu, kdo si povoz objednal anebo za sebe dáti náhrad
níka. jinak se má objednaná jízda s objednaným vozem, 
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s objednanými koni a s objednaným vozkou předse
vzíti. 

Ten, kdo povoz objednal, má při objednávce dáti 
kočímu závdavek, jenž má se do jízdného počí tati, 
pokud se týče, kočímu pr-ipadnouti, jestliže se strany 
ob jednatele s jí zdy sešlo. Na mnohý ch místech př í s l u š í 
v tomto případě kočím u jakožto náh rada po lovin,) 
sazby, která za objednanou jízdu by la umluvena. Ne
přijede-I i objednaný kočí a také za sebe náh radníka 
nepošle, mllže l~a j c:ho útraty najmut býti jiný povoz. 
Pl"eru šena-li jízda vinou kočího, nesmí za vykonanou 
jí 7.du ničeho žádati, pok ud se týče, musí zap ravenl: 
jízd llé v rátiti. Byla-Ii jízda přeru še n a nějakou náhodo u 
se strany kočího nebo jeho povozu, múže koč í žádati 
toliko jízdné za skutečn ě vykonanou jízdu pod le sazby 
dle čas u . 

9. Jako pasažér musí se každá čistotn ě oděná osoba 
připustiti. Opilému mú že se ji zda odepříti. Vézti mrtvoly 
a osoby nakaž livými nemocemi stížené (neštov ice. spá
la, mázdřivka, osýp1<y, cho lera atd.) se napros to za
povíd á. Při vozech s dvěma sedadly není povinen kočí 
v íce osob vzíti jak Z, při vozech se 4 místy ne v íce jak 
4 osoby. na požádání pasažé ra musí však s sebou vzíti 
jednl l osobu na kozlík. Dvě dět i počítají se za jednu 
osobu; proti vli li pasažéra nesmí koč í nikoho vzíti ani 
clo vozu ani na kozlík. 

ID. Zavazadla. Lehčí zavazadla (pytle, tašky, malé 
košíky atd) múže s sebou vzíti pasažér do vozu, větší 
mohou vzata b~i ti na kozlík nebo zad vozu. Věci, kte
r~i m i by se VllZ poškodil, zamaza l nebo př etí ž il , není 
vozka pov inen př evzíti. Za zavazadla nrl kozlíku IImí
stěná, musí se zaprav iti zv láštní poplatek. PU nak ládání 
a sk ládání zavazade l má kOČÍ b:(i t i pasažérov i nápomo
cen, pokud se to srovnává s dohledem na povoz. 

ll. Nález. Po ukončené jízdě má koči po každé vúz 
svfl j b edl i vě prohlédnouti a nejde- Ii v n ěm něco, má to 
bez prodlení buď majiteli nebo policii odevzdati. 

. 1Z. Jízdní řád (v iz také odst. 223). Fiakři a drožkáři 
mají přesně jízd ný řád zachovávati, mÍľl1:\'m klu sem 
j tt i. a kde se ulice kři ž lijí , jen krokem. Po ulicích a sil
nicich má se vždy jezd iti v levo, chodníku nemá se po-
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voz dotknouti. l~ovněž musÍ se v levo v:\,hýbati. Před
jížděti se má vpravo; to však jest dovol eno jen tehdá, 
když silnice jest dosti široká a když př ed vozem, jenž 
se má předejeti, j est tolik prázdného místa, takže tento 
rovná se t rojnásobné délce vozu a když žádný jiný po
voz nejede proti. Nedovo lené předjíždění. jakož i je
zdě ní na chodníku a poblíž domu se přísn ě zapovídá. 
Tam. kde cesta jest obzvláště úzká anebo dop rava 
velice čil á, lIel11 á se povoz nikdy postav iti. aby tam 
čekal na pasažéra nebo jej odtud odvezl ; kočí má za tíl11 
úče l em v nejbližší širší ulici čekati a teprve tehdá 
pi'ecljeti. když pasažér se ukázal. Na kř i žovatkách, n8 
mostech a pros třed silnice nel11á se povoz nikdy za
stGlv iti k tomu konci. aby cestující do vozu vsedl nebe) 
jti oP llsti l. to se má státi poblíž chodníku a tak. aby 
mimojdoucím nepřekáže l. Př i jízd ě dle čas u. má pasažér 
právo S l11 ě r cesty udati, při jízdě dle vzdálenosti. koč í . 
avšak tento má povinnost zvoliti cestu nejkratší a nej
pohodln ějš í. 

13. Rychlost jízdy. Př i iízd ě podle čas u má pasažér 
]Jrá VO. žádati. aby jel koč í pomalu ; tom uto přání jakož 
i oh razení se pasažéra proti r ychlé jí zd ě . když se jedn ú 
o jízdu dle vzdálenosti, musí kočí vždy vyhovět i . Za 
pravide lnou (normální) iízdu platí. pokud to pi'lda do
pouští - lehký klus, takže ve '/. hodin ě z_zll, km , 
cesty uraženy býti mohou. Po dvouhod inné n epřetr 
žitf iízdě má se fiakrovi '/,hodinov:\' odpoči n e k popřáti, 
dl'cžkáži již po jednohodinné cestě - však jen '/,]lOdi 
nov~r ; čas tento počítá se od doby použití povozu . 

15. Sazba. Za jednoduchou přímou jízdu platí se 
sazba podle vzdálenosti. Když kočí odveze pasažera 
od n ěkud, neplatí se při jednoduché jí zd ě podle vzdá
lenosti za čekání až do 10 minut. ni čeho; čekal-li déle, 
počítá se to dle sazby a dle času. 

Při iizdách podle času počítá se taxa časová a sice 
podle čtvrthodin; každá započatá byf i nedokonaná 
č tv rthodin a čitá se za celou čtvrthodinu. Při jí zdě v il O" 
ci (t. j. od 1. května do 31. října od II hodin v noci 
až do 6 hodin ráno a od 31. října do 30. dubna do 7 ho
din ráno) jsou oboií sazby (d le času a dle vzdálenosti) 
o polovičku Vyšší. Aby se před ešlo zbytečnému zdržo
vání •. má se při jí zdách k místltm. kde obyčej ně v'a-
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nl'je velký nátlak (při divadlech, nádražích, k tanečním 
sálům, k zábavám. k dostihům) taxu ct-říve zapra
viti, než se dojelo k místu určení, jinak teprvé na 
rnístě určenÍ. Mýto má zapraviti kočí na účet pasažéra; 
v~l daje za svou stravu a krmivo pro přípřež má kočí 
ze svého. platiti a to i při jízdách celodenních. -

Sazby v tarifu určené platí bezvýminečně pro vše
cky dny, neděle a svátky a pro každou roční dobu a 
JHO každé počasí; žádati ještě zvláštní pop'latky do
voluje se jen v případech v tarifu vytčených. Jízdné, 
které jest vyšší než jak jest v tarifu určeno nebo bylo 
umluveno, nesmí kočí za žádné nkolnosti žádati. Při
jmutí žádaného vyššího jízdného, nebo již pouhé poža
dování vyššího jízdného nebo zpropifného. jest přestup
kem (viz odst. 182). Při iizdách podle času upozorniž 
kočí pasažéra, když do vozu vsedá a jej opouští na čas 
a ukaž mu hodinky; nešetří-li toho, přikládá se v pří
padu sporu víra údajům pasažérovým. -

15. Povinnosti maiitelU povozu. Títo smí toliko po
užíti k iízdě vozkÍ!, kteří opatřeni jsou povozními lístky 
(Fahrbollette). jsou čistí a slušně odění; dále musí pe
čovati o patříčné vystrojení povozů a nad tím bdíti. 
aby vozka šetřil předpisů o provozování iízdy a aby se 
vúči obecenstvu slušně choval. Majitelé povozÍ! mají 
vésti seznam svých vozků, v němž jest zaznamenati 
lIaciOllale vozky, den jeho vstoupení a Vystoupení ze 
služby, jakož i denní použití jeho. aby mohlo b~' ti vy
kúzáno, který kočí v tu nebo onu dobu s určitým čí
slem jel. Byl-li kočí ze služby propuštěn nebo Vystou
pil-li z ní, budiž to během 24 hodin úřadu oznámeno 
spolu se zasláním jízdního lístku. 

16. Stížnosti. Pasažer mÍ!že podati stížnost pro
středkem stížního lístku nebo ústně buď u policie nebo 
u nejhližšího orgánu bezp. 

17. Kontrola. Spozoruje-li orgán bezp. podstatné 
nedostatky ohledně provozovacích prostředků, zvláště, 
že Ylh nebo přípřež se nachází v nepořádném stavu. 
nebo že předměty vystrojení nebo tarifní pomůcky 
schází, nebo že jest kočí špinavý, neslušně oděn, opilý, 
mohou takovéto povozy ze stanoviště dáti hned od
straniti; k službě má b~'ti kočí zase teprvé tehdy při-
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něny; případ takový budiž úřadu oznámen. 

18. Tresty. Přestupky tohoto ' řádu trestají se dle 
odst. 192 vězením od 6 hodin do 14 dnů nebo pokutou 
do 200 K, po případě dle obec. zákona trest. Byl-li voz
ka častěji trestán, může se mu odejmouti jízdný lístek, 
majiteli koncesse a to buď na určiti' čas nebo na vždy. 

Ve Vidni platí při přestupcích překročení tarifu 
za základ vyměření pokuty dvacetinásobný obnos to
ho. oč bylo více na sazbě žádáno. Pro Prahu a okolí 
byl vydán řád fiakrový a drožkářský 20. dubna 1881, 
pro Vídeň 1. prosince 1891. 

Dle rozhodnutí min. vnitra z 25. srpna 1881 č. 11412 
nejsou povinni rolníci, kteří po krátkou dobu v roce 
ukončivše svou práci v polích, hledí příimÍl sV~'ch na
lézti z vedlejšího výdělku dopravou osob nebo věcí 
(uhlí, kamene atd) a sice jen ob čas a ne pravidelně 
a jimž zemědělské zaměstnání jejich jest hlavním zdro
jem vS/živy jejich, ohlašovati povoz svůj jakožto živ-
110st povoznÍ. 

TRAMW A Y. Koiíské dráhy jsou podniky 006 
pro hromadnou dopravu osob na veřejných, nej- "'''' 
více městských silničních pozemcích, s vozy zvlášf 
k tomu účeli stavěnvmi a koni na pevných koleiích po
hybovanými, jež jezdí dle zvláštního jednotného plánu 
a dle zvláštní sazby. V novější době užívá se pojmu 
tramwaye k označení drah, při nichž se jako hybné · 
síiy používá páry, plynu, elektřiny atd. 

Ohledně provozování tramwayí prostředkem páry, 
elektřiny nebo pomocí koní platí tyto zásady: 

1. Řízení stroje svěřeno smí b~'ti toliko zkoušenému 
řídiči. 

2. Na křižovatkách nebo tehdá, když osoby nebo 
povozy nalézají se na koleiích před strojem, budiž 
dáno znamení (rohem, píšfalkou nebo zvonkem). 

3. Spozoruie-Ii řidič vozu (stroje), že koně jezdečtí 
nelo Dovozní se lekaj[ nebo plaší, má hned stroj zasta
viti a sečkati, až nebezpečí pomine. 

4. Poblíž obiektÍl prQ oheň nebezpečných nemá se 
přikládati a klapka Dopelníková má se zavříti. Zapo-
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vídá se, Vypouštěti vodu z parostroje na křižovatkách a 
zastávkách. Vypou štěti páru, když jsou na blízku koně, 
jest vzhled em na možné n ebezpečenství jich splašen í 
jen v případech nejnutnějších dovoleno.- . 

5. Zapov íd á se. státi na stupátku, seděti na ochran
ných mřížích po dobu jízdy, a přeplnění vozu. V kaž
(I C~ lll voz u buď naznačen zře teln ě přípustný počet míst 
k sezení a k stání. 

7. Konduktér má na zas távkách z vozu Vysto upit i 
a cestujícím pří vstoupání a Vy stupová ní nápomocen 
bS;ti :, rovněž má bezprodleně pl'ispětí ku pomocí, kdy ž 
n ěkdo byl přejet, z voz u spadl nebo když iin é n eštěstí 
se přih0dil o. On má se postarati o zaopatření poraně
ných a svým představeným o n eš t ěs tí se přihodívším 
z právu podati. 

8. Není dovo leno otvíratí okna na té straně, od
kud jde vítr; současně nesmí býtí ok na na obou stra
núch otevřena. 

9. Vzíti do vozu těžká a ob jem ná zavazadla, není 
dovoleno. 

JO. Kouření dovoleno jes t jen v odděleních pro ku
řáky a na obou plošinách. 

ll. Rovněž zapovídá se vzíti s sebo u do voz u psy 
anebe; je k voz u přivázati. 

12. Osobám, jež by svým oděvem pasažéry obtě
žovalv (na PI'. kominíci, mlynář i, řezn íci, natě rači, či
sti č i stok atd.), budiž vykázáno místo u řidiče vozu 
nebo s troje. Cestuiícím, kteří jsou stiženi n ějako u nakaž
livou nemocí, dále osobám opil~Tm nesmí vstoup ení du 
vozt: bý ti dovoleno. 
(}()7 ŘÁD JíZDNí PRO AUTOMOBILY. (Min. 
~ ~ nař. ze 27. zář í 1905 Č. 156. ř. zJ 1. Toto naří -
ze ní vztahuje se k takovým jízdným s ilostrojLIm 
(K raitzeuge) po veřejných dopravních cestách jezdí
cím. které se nepoh ybují na kol ejnicích (automobilY 
a motorová kola). Z těchto ustano vení vyjaty jsou 
hasičské automobily jakož i takové jízdné silostroje, 
které nejsou ustanoveny ani k dopravě osob ani k do
pravě břemen . jako parní válce silničné a pod. 

2. Sestrojení a vystroiení. Každý iízdný silostroj 
mllsí se dáti přiměřeně říditi a jeho řídící přístroi 
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l1lusí býti tak upraven, aby bezpečná činnost jeho 
by la zabezpečena za všech okolností. 

.3. A utomobilní vozy buďtež opatřeny alespoií dv ě
nia brzdami od sebe neodvislými, ze kterých jedna mu
s í lJ{i sobiti bezprostředně na kola nebo na části, kte
ré jsoll ~-pojeny zev ně s kuly. Každá z těchto obu li 
brzd musí stačit o sobě, aby za razila vůz v přimě
řeném čase. J edna z obou brzd musí se dáti uvés ti 
v 6illnost nohou. Pro motorové ko lo s tačí jedna brzda. 

5. Veškeré páky a ruk ojeti mechanismu buďte 
tak um ís t ěny, aby ř ídič vozidl a mohl vládnouti jimi bez 
Jlebezpečí, že je zamění a aby nebylo tř eba odvra
ceti oéi od ' cesty. 

C, Schránky ustanovené pro hořlavé látky, jako 
bell zin. petrolej, líh, plyn. musí bý ti zř ízeny nepromo
kavě z ohni vzdo rn ého ma te riálu dostatečně silného a 
tak býti umístěn y . aby b~r l:v chrán ě ny co možná před 
v li vem teploty a v n ěj ším p ')!' ,') ':cháním. Naplííovací otvo
ry buďte opatřeny bezpečnostními ílpravam i proti ne
bezpečenství v:írbuchu. AkkumulatoJY musí býti uloženy 
tak bezpečně, aby se kyselina nemohla rozstřikovati. 

7. Každý jízdný silostroj mj1sí býti opatřen hou
kačkou (signální trubkou) dobře slyšitelnou. 

S. Automobily musí býti opatřeny na předku ale
spoň dvěma dobře svítícími svítilnami s bezbarevný
mi sld y. které osvětlují jízdnou dráhu tak, že ji řídič 
může přehlédnouti alespoň na 20 J1l. před vozem. U 
moto rového kola stačí jedna svítilna. J e-li vedlejší VtlZ 
připojen po straně k motorovému kolu, také ved lejší 
vůz má miti svítilnu, která označuje krajní hranici po
boční. 

9. Každý iízdný silostroj buď opatřen zař ízenim, 
které zamezuje, aby vozidlo nebylo uvedeno v pohyb 
osobami nepovolaný mi. 

10. Každ6 jízdné vozidlo musí míti taková zař ízení, 
aby byly zamezeny nemírný hřmot, obtěžující kou
ření, Vypouštění páry a plynu. pak vyp'adávánÍ žhavých 
kousků topiva nebo zbytků. 

l l. Jízdn é silostroie nově vystavěné mají míti 
tabulku s výrobcovou firmou a vý robní číslo. 

21 
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Zkoušení a schvalováni vozidel. 12. Při jízdě PO 
veřejných siinicích smí se užívati z pravidla toliko 
takových jízdný ch silostrojú, které byly úředně vy
zkoušeny a schváleny. Vyzkoušení a schválení mLlže 
býti vykonáno pro typ nebo pro jednotlivé vozidlo. 

15. Není-li poch y bnosti, aby byl typ připuštěn, 
politický úřad zemský vydá žadateli o schválení tYPll 
úřední potvrzení, které má obsahovati v ý robcovo jmé
no a bydliště a technický popis typu, o jehož vyzkoLl
šení jde, pak přehledný v ý kres vozidla a úl'edních 
značek typových. 

16. V~; robce schváleného tyPU nebo jeho tuzem
sk~! zástupce, odevzdávaje kupujícímu vozidlo typu při
měřené. má vydati jemu opis úředního potvrzení a při
pojiti k němu běžné číslo v ý robní, jakož i potvrzení 
o tom, že se vozidio úplně srovnává se schváleným 
typem vzhledem k strojnímu a bezpečnostnímu zar-í
zení. Vý robce, pokud se týče jeho zástupce, jest zod
]J(wéden za správnost tohoto potvrzení. Každý takov~! 
certifikát musí opatřen býti visem politického okres
ního, pokud se týče zeměpanského policej. úřadu, v 
jehož okresu nebo obvodu jest výrobiště nebo pobyt
né místo tuzemského zástupce cízozemského vyrabite
le. Vystřídá-li se později drži tel vozidla. prodávající 
odevzdej nastupujícímu držiteli certifikát. Není dovo-
leno přenechati certifikát držiteli jiného vozidla. . 

17. Pro jízdné silostroje. o který ch není proká
záno certifikátem. že se srovnávají s některým schvá
len~'m typem, pak pro taková vozidla, která již ne
vyhovují schválenému tyPU, poněvadž provedeny byly 
dodatečné konstruktivní změny na podstatných částech 
hnacího mechanismu, držitel má vsmocí si schválení. 
dříve nežli upotřebí vozidla k veřejné dopravě. 

20. Jízdné silostroje vojenskému eráru náležející 
jsou vyjaty z předpisLI o zkoušení a schvalování jízd
ný ch silostrojů . Tyto předpisy nevztahují se kromě 
toho k sHostrojúm cestuj ících z cízozemska přicháze
iících, bylo-li vozidlo úředně zkoušeno a k dopravě 
připuštěno v některém jiném státu, který má podobné 
předpisy o zkoušení jízdých sHostrojů a šetří vzá
jemnosti a netrvá-Jí užívání vozidla v tuzemsku déle 
3 měsíciL Zdrží-Jí se uživatel jízdného silostroje déle 
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v tu zems ku, lIlá žádati za zkou š ku a schválení s v ého 
vozidla ]Jřed uplynutím 3měsÍčnÍ IhMy u zemského 
polit. úřadu. v jehož správním obvodu se zdržuje. Ne
vv hovuje-li jízdný silostroj cestujícího z cíziny přichá 
zejícího podmínkám v druhém odstavci vytčeným. UZ1-
vatel jízdného silostroje podle předpisu tohoto naří
zení ješté neschváleného má vymoci si nejdéle ve 14 
cinech zkoušení a schválení svého vozidla u toho 
zemského úřadu politického, v jehož obvodu se právě 
zdržuje. Z pravidla jest dovoleno užívati vozidla až 
do uplynutí této lhúty, avšak toto užívání mLlže býti 
zakázáno ze zvláštních dúvociú bezpečnostní policie 
nařízením polit. okresního nebo zeměpanského policej 
ního úřadu. O dni, kdy vozidlo vstoupilo do tuzemska, 
bude vydáno cestujícímu potvrzení. které budiž předlo 
ženo. kdykoliv úřední zřízenci za to požádají. 

21. Řízení vozidel. Ze samostatného řízení jízd
ný ch silostrojCI jsou vyloučeny osoby, kterým není 
alespoň 18 let. Samostatně říditi jízdné silostroje o více 
nežli jedné koleji, jest kromě toho, nehledě k výjim
kám v § 25. uveden ý m, dovoleno toliko těm. kdo 
obdrželi k tomu úřední povolení (jízdnou licenci) . Ta
to licence smí býti udělena z pravidla toliko takovým 
osobám, které prokázaly zkouškou svou ZPltsobilost 
k řízení a nejsou vyloučeny podle ustanovení prvního 
odstavce nebo úředním nálezem (§ 24.) z dosažení 
takové licence. Avšak řídiči jízdných silostroW vo
íenskému eráru náležeiících, jsou tenkráte osvobozeni 
(Jd zkoušky, vykažou-li se o své zpltsobilosti vysvěd
čením technického komitétu vojensk ého. 

22. Politický úřad zemský zřídí zkušební komisaře 
k v~lkonu zkoušky a ustanoví místo, kde jest žádati 
za připuštění ke zkoušce. Kažciý žadatel má uvésti, 
pro který druh iizdných silostroiLt chce podstoupiti 
zkoušku. Zkouška má se vztahovati ku prúkazu těch 
znalosti strojního zařízení jízdn~i ch silostrojú, kterých 
je třeba, aby vozidlo druhu žadatelem uvedenéílo 
by lo vedeno bezpečně. Kromě toho budi ž iízdou na 
zkoušku prokázána praktická zpúsobilost k zařízení 
takového vozidla. O zkoušce vykonané vydá se vy
svědčení. 

21" 
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23. Na základě vysvědčení vydá polit. okres. úřad 
po případě polic. úřad žadatelům za jízdnou licenci 
k jich žádosti jízdné licence. V každé licenci buď uve
den?: ku l~terél11u druhu vozidel se vztahuje. Licence 
budlz opatrena fotografií osoby oprávněné k jizdě. 

24. Udělená licence buď odňata, byl-Ii majitel li
cence ?dsouzen pro trestní čin při jízdě s jízdným 
sIlos!roJem I~roti bezpečnosti života spáchaný nebo 
byl-II potrestan pro takový přestupek předpisů k jízdě 
se vztahuiících, které zmenš ují jeho spolehlivost jako 
řídiče . Odnětí budiž vykonán o polit. okres. úr'adem 
pokud se týče, zeměpan s kým polic. úřadem bYcilišt0 
majitele licence. 

25. I~íciiči · jízdných silostrojlt z cizozemska při. 
cházeiící js ou osvobozeni od závazku opatřiti si 
jízdní licenci, mají-li certifikát o své ZPltsobil osti 
k řízení jízdných silostrojú od úřadu státu vzájem
nosti šetřícího, ve kterém platí podobné předpisy a 
netrvá-Ii jejich pobyt v tuzemsku déle 3 měsícli. Ne
ní"li tu podmínek v prvním odstavci vytčených, řídič 
vozid la z ciziny přicházeiícího, nemá-Ii jízdné licence 
tuzemské, jest zavázán vymoci si ji co možná brzy 
nejdéle však do 8 dniL V t éto lhútě jest mu dovolen~ 
toliko potud samostatně říditi vozidlo, pokud mu to 
nebylo zakázáno. 

Poznávací značky silostroiů. 26 . .Jízdné s il ost roje 
musí b~'ti opatřeny poznávacími značkami od úřadu 
ustanoveMmi. Držitelé jejich, kteří mají své stanoviště 
v tuzemsku, jsou povinni žádati za přidělení pozná
vacích značek u polit. úřadu okrcs., v jehož obvodu 
jest jejich stanoviště, nalézá-li se však jejich stano
viště v obvodu zeměp. úřadu policejního, jsou povinni 
zažádati u tohoto úřadu . 

27. Značky skládaií se z pravidla z latinského 
písmena a z čísla v arabských číslicích. Písmeno 
označuj e zemi nebo obvod, kde byla poznávací značka 
vydána, kdežto číslo značí registrovací číslo v evi
denčním seznamu. 

28. Každá země má své písmeno; toliko obvod 
vídeňského a pražského c. k. policejního ředite l ství 
má své zvláštní písmeno. Zmíněná policejní ředitelstva 
vydávají čísla postupně od 1 počínajíc pro automobily 
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a pro motorová kola zvlášť, Císel o více místech nežli 
třech nesmí se užívati. J sou-li v některé zemi nebo 
obvodu všechny číselné řady trojciferních čísel vy
čerpány, budiž k poznávacímu číslu připojeno číslo 
I. pokud se týče ll. atd. v římských číslicích a číslo
vání má býti započato opět postupně od 1 počínajíc. 

29. Úřady v § 26. řečené (evidenční úřady) mají 
vydati držitellllTI vozidel. kteři žádali za poznávací 
zn ačku, tuto značku v písemném vy hotovení úřední 
pečetí opatřeném. - Každý evideční úřad má vésti 
r'ejsmk a to odděleně pro automobily a pro motorová 
kola. Do rejstříku budiž zapsáno při každém vyhoto
vení e videnční číslo, jméno a obydlí držitelovo a sta
noviště vozidla. 

30. Značky buďte provedeny černým písmem do
bře čiteln ým na bílém podkladě. Není dovoleno na 
nich éiniti ozdoby. OIlY buďte zhotoveny u autom o
billr l1a snadně viditeleném místě napřed a vzadu a to 
bud'to na stěně vozu samého barvou nebo na tabulce, 
kte r{l jsouc na stěně přiměřeně upevněna, jest zhoto
verra z trvanlivého materiálu a má co mo žná hladký 
pov rch. Poznávací značky buďte uspořádány tak n~l 
zadní straně, aby písmeno a PO pr-ípadě r-ímské číslo 
by lo nahofe a pod ním ve vzdálenosti 2 cm. evíde ll č
lIí č íslo. Zadn í poznávací značky buďte vy soké aSPo11 
12 cm a ve stínové čáře aSPolr 2 cm. silné. Poznávací 
zn ačky mohou zřízeny b~/ t i na přední st raně buďto v 
témže pořádku jako vzadu nebo vodorovně vedle sebe. 
V tomto pi'ípadu vzdálenost písmena, pokud se týče 
římského čísla od evidenčního čís l a má býti aSPo lÍ 
7 cm. Přední značky poznávací musí b~/ ti vysoké aspoi'i 
8 CI11. a v stínové čáře 1 cm. tlusté. 

PoznávaCÍ značky na 1I10torovS' ch kolech buďte 
umístěny na dobře viditelném místě a mají bS' ti Vy
sok é aspoň 8 cm. a ve stínové čáře aSPolr 1 cm 
tlusté. Je-li vedlejší vozík přivěšen k motorovému 
kolu vedle nebo vzadu, budiž nejen motorové kolo, 
nýbrž i zadní stěna vedlej š ího vozíku opatřena ' po
znávací značkou. 

31. Kdo má několik jízdný ch si lostrojft, žádej zpra
vidla pro každé své vozidlo za vydání poznávaCÍ 
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značky a každé vozidlo obdrží své evidenční číslo 
L: i vnostníkům, kteří zhotovují jízd né silostroje nebo ji~ 
mi obchodují, může k jich žádosti za příčinou ozna
čení jejich vozidel při jízdách na zkoušku přiděleno 
býti n ěkolik eviden čních čísel, která nejsou vázána na 
určitá vozidla. 

32. Jestliže by vozidlo poznávací značkou opa
třené bylo prodáno neb přelož í-li se trvale jeho sta
noviš tě nebo obydlí držitelovo, tedy ten, na jehož 
jméno poznávací značky by ly vyhotoveny, má ozná
miti to evidenčnímu úřadu v 8 dn ech po nastal é zm ě 
n ě. Evidenční úřad. leží-li nové stanoviště vozidla v je
ho okresu, má opraviti údaje v r ejstříku, bylo-li však 
s tanov i s t ě přeloženo do obvodu jiného ev id. úřad u. 
má vymazati evid. číslo. V tomto případu t en, v je
hož držení jest vozidlo, má požádati za vydání no
vých poznávacích značek v 8 dnech po nastalém 
vystřídání držby nebo po přeložení stanoviště u toho 
úřadu evidenčního, v jehož obvodu nové stanoviště 
leží. Dokud by mu nové značky neby ly přiděleny, 
držitel užívej dřív ějších značek. -

Poznavací značky pro jízdné silostroje cestujících, 
kteří přicházejí přes celní hranice, budou vydávány 
od c. k . pohraniční celnice vstupného místa. Tyto znač
ky mají míti vedle pOZJlavacího písmena příslušného 
obvodu správního a čísla evidenčního ještě písmeno Z 
červené barvy. Pohraničné celnice mají ohledně těchto 
silostroj ů vésti evidenci. 

34. Poznavací značky pro jízdné stroje z království 
uherského. z Bosny a Hercegoviny přicházející, buďte 
vyzvednuty u toho polit. neb polic. úřadu, do jehož 
obv odu vozidlo nejdříve přišlo ve směru jízdy. Kro
mě písmena správního obvodu a evidenčního čísla 
vozidla z Uher přicházející mají ještě písmeno »U« 
červené barvy a vozidla z Bosny a Hercegoviny pís
meno »0« rovn ěž červené barvy. 

35. Od politickirch nebo zeměp . policej. úřadll . 
jejichž obvod leží blízko hranic, mohou bý ti vydávány 
stálé z načky poznavací cizím držitelllm jízdný ch silo
stroiLI, kteří přicházejí se svými vozidly často do tu
zemsk a. 
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Poznavací značky na jízdných silostrojích buďte 
ud ržovány v dobrém stavu a buďtež dobře čite ln é . -
Značky tyto nesmějí za jízdy ani zcela ani částečn ě 
býti zakry ty. Třeba-Ii toho, buďte očišfovány často 
za jízdy od prachu a s ilničního bláta. 

37. Značky na automobilech na zadní straně u
místěn é, je-li vozidlo v noci na veřejných dopravních 
cestách, . buďte jasně osvětleny nebo PrLlsvitným ná
pisem nahrazený. Totéž platí o motorových kolech. 
vezou-li s sebou vedlejší vllz, v příčině značek na 
vedlejším voze umístěni' ch. 

Bezpečnostní předpiSY pro iízdu. 38. Jízdná rycl l
lost budiž zvolena za všech okolností tak, aby byl ří
dič pánem své rychlosti a aby bezp ečnost osob a ma
jetku neby la ohrožována. l~ ídič vozidla má zmírniti při
měřeně jízdnou rychlost, třeba-Ii také zll stati státi a 
zaraziti motor, kdyby nehody nebo poruchy dopravy 
mohly býti způsobeny jeho vozidlem. Těchto opatr
ností budiž zejména šetřeno, blíží-li se z~.přažen é vo
zy nebo hnaný doby tek. 

39. Ry chlost v uzavřených místech nesmí bý ti ni
kdy větší nežli . 15 km. za hodinu (rychlost lehkého 
rychlého povozu)). Mimo u zavřené osady jízdná rych
lost nesmí býti stupňována přes 45 km. za hodinu. 
Nikdy ry chleji nežli 6 km. za hod inu (tempo kon ě 
v kroku) nesmí býti jezd ěno : když mlhavé počasí za
mezuje rozhled do dálky, jakož i na takových místech, 
kde silnice nemllže birti přehlédnuta, jako zejména na 
křižovatkách, při silných záhybech silnice, při vjí ždění 
do vrat vyjíždění z domů, pak na mostech, v úzkirch 
ulicich, 'kde dva vozy nemohou vedle sebe jeti. při 
kromobyčejné živosti cesty a při velkém nahromaděn í 
lidu. 

40. V u zavřených osadách nesmí se jezditi s o
tevřenou rourou výfukovou. 

41 . Výstražné znamení budiž, třeba-Ii toho, vždY 
v čas dáno. 

42. Šeří-li se a pokud trvá tma, nebo překáž í-li 
mlha rozhledu do dálky, musí hořeti světlo v signál
ních svítilnách u všech j ízdných silostroiLI, které jsoll 
na veřejných cestách dopravních. 
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44. Řídič jízního silostroje má za jízdy stále s se
bou míti ú řední certifikát a schválení svého vozidla ne
bo typu, svůj řídičský certifiká t a vyhotovení o znám
kách poznávacích a předložiti je k úřednímu požá
dání. I'(idič, požádají-li za to bezpečnostní nebo silnič
ní dozo rč í zř ízencí , jest povinen ihned zastaviti, rov
r,ěž také při nehodě svým vozidlem zpúsobené nebo 
porouchá-li jeho vozidlo některou věc. Př i š la-li při 
takové nehodě osoba k úrazu, ř idi č má se postarati 
podle možnosti o potr"ebnou pomoc. 

47. Přestupky tohoto nařízení, pokud náležejí pod 
obec. zákon tres t. , buďte potrestáÍlY podle min. n ař . 
ze dne 30. zó.ři 1857 č . 198 ř . z. 

Seznam poznavacích písmen: 

A. Víd elIsk~· obvod policejní. 
B. Dolní I<akousy kromě Víd n ě. 
C. Horní Rakousy. 
D. Solnohrady. 
E. Tyrolsko. 
F. Korutany. 
o. Krajina. 
K. Přímoří. 
M. Dalmatsko. 
N. Pražský policejní obvod. 
O. Čechy mimo Prahu. 
P. Morava. 
R Slezsko. 
S. Halič. 
T. B ukovina. 
W . Vorarlbersko. 

Clíl8 OMNIBUS. 1. Všeobecný řád jízdní (viz 
~ ~ odst. 22.3). Omnibusy nesmi míti míst k stání. 
n~' h r ž toliko místa k sezení; každé přeplnění jest zaká
zúno. 2. Najala-li nějaká sPolečnost omnibus ku zv lášt
ní jízdě, jest přijetí cizích pasažérú mezi jízdou vylou
ceno. 3. Hostinské om nibusy nesmí se nikdy na s ilnici 
postaviti a smí s loužiti jen k dopravě pasažéri't v last
li ího hotelu k nádražím a od nád raží nebo k přístav
nim místúm pro parolodě. -
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Poznámka. Používání omnibusú k dopravě osobní 
Illezi hotelem a nádražím a zpět, vázáno jest zvláštní 
koncessí -- a není součástkou živnosti hostinské (min. 
v~-n. ze dne 12. dubna 1873 č. 1470, § 15. odst. 15. a 
§ 16. živn. řádu). -

JÍZDNÁ KOLA (velocipedY). - Všeobec. 229 
řád jízdní - víz odst. 223. 1. Velicopedy platí 
za leh ký povoz. Tam, kde podél silnice jsou zvláštní 
cesty pro ve locípedy, smí se jen těchto k jízdě na 
velocipedu užívati. 2. Velocipedy musí míti brzdu, vý
stražný zvonek a svítilnu se sklem bezba rvým. 3. 
V uzavf"enirch osadách musí velocipedista držeti ruce 
na řídidle (Lenksstange) a nohy na šlapadlech. 4. Smí 
se jezditi jen rychlostí mírnou; jízdy o závod na ve
řej ných silnících jsou zakázány. 5. Jede-li více veloci 
pedistů společně, smějí jeti jen jednotlivě za sebo u. 
6. Bráti s sebou dítky na kolo a přivázati psa k n ě 
mu provázkem, jest zakázáno. 7. Velociped nesmí bý ti 
leskle hlaze n an ebo tím zpúsobem poniklován, aby 
na s ilnici se leskl. 8. Znamení zvonkem budiž vždy 
dáno v čas. Jede-li velociped ista v zádu, má dát i to
liko tehdy znamení, neJllúže-li se vyhnouti a buď je
mu nebo pocestnému nebezpečí hrozí. 9. Jestliže koně 
se lekají anebo ten, kdo je řídí, k opatrnosti nap o 
míná, jest velocipedista povinen v přim ěřen é zdále
nosti seskočiti, kolo vésti, až kon ě jso u zase pryč. -

Poznámka: Předpis ů o jízdě na ve locipedech v 
jednotlivých zemích vydané, musí i osoby vojenské 
při íízdách 111imo službu a pokud důležité ohledy vo
jenské výjimek nevyžadují, také i při jízdách s lu žeb
ních šetřiti. V případu př estupk ll aktivních osob voj. 
jsou příslušnými vojenská velitelství. -

Viz také odst.: 221; - a doll1orak. řád jízdn í pro 
veloc ipedisty z 13. dublla 1897 č. 23. z. z. - a zá
kon z 12. ledna 1891 č . 7. z. z. pro Cechy o jízdě 
na velocipedech po neerár. cestách a vyhlášku místoclr. 
česko z 27. ledna 1892 č. 7 •. z. z. o jízdě na . ve lo
cipedech po erár. si lnicích . 

Jízdní řád pro velocipedisty v polic. obvodu praž
slíém ze dne 12. července 1901 ustanovuje : 1. Každé k('
ID, jehož má býti používáno k jízdě po veřejných ulicích 
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a náměstích, musí bý ti opatřeno výstražným zvonkem. 
brzdou bezpečně působící a svítilnou se sklem bezbaľ
\'~' l1l, kterou dlužno připevniti na přední části stroje a 
nesmí býti leskle hlazeno. 2. Je-li jízda povozy v ně
kterých ulicích dle všeobecného jízdního řádu obme
zena, tak, že ulicemi těmito nesmí se vůbec aneb pouze 
jedním směrem jezditi, platí obmezení to také pro velo
cipedisty. 3. C. a .k. dvorním hradem, ulicí Nerudovou 
na Malé Straně, po Ř,etězové lávce a po lávce pro 
chodce podél mostu spojovací dráhy nesmí se vúbec na 
kole jezditi. - Ve Stromovce smějí cyklisté užívati to
lilw silnice pro povozy určené (§ 4.). Ve všech ulicích 
a uáměstích, kde se odbývají trhy, jest jízda na velo
cipedu PO dobu, kdy trh trvá, zastavena. Při větších 
pr~vodech vojenských, pohřebních a i., jakož i vúbec 
při značných shonech lidu nesmí se těmi kterými uli
cemi jezditi nebo je křižovati. 4. Cyklisté smějí použí
vati toliko jízdní dráhy ulic a silnic a nesmějí po chod
nících, po cestách pro pěší nebo pro jezdce, jakož i sady 
ani jezditi, ani kola vésti. Také není dovoleno jezditi 
příliš blízko chodníku. 5. Jezditi smí se jen mírnou rych
lo~tí. Po mostech, na křižovatkách a na místech, kde 
ulice se zahýbá, ulicemi úzkými anebo příkrými, dále 
kolem škol před početím a po ukončení vyučování, na 
blízku divadel před početím a PO ukončení představení. 
vúbtc všude, kde je značná frekvence osob, je velo
cipedista povinen, jeti pomalu, t. i. v tempu dobrého 
chodce, a ihned sestoupiti, vázne-li doprava. Na mí
stech, kde vybírá se mostné, musí cyklisté s kola se
stoupiti. Jede-li více cyklistú společně, mají jeti pouze 
jeden za druhým, nikoliv však v nepřetržité řadě. 6. J e
de-li velocipedista zastavenými částmi policei. obvodu, 
nechť drží oběma rukama řidítka, maje nohy na šla
padlech. Musí dále dávati pozor na chodce, jezdce a po
vozy, které potkává, nebo kterých dojíždí a v čas varo
vati je zvonkem. Jestliže se koně nebo jiné potahy le
kají, anebo když kočí k opatrnosti napomíná. má cykli
sta v přiměřené vzdálenosti seskočiti a vzdáliti po pří
padě stroj svůj z obzoru zvířat. Vůbec mají cyklisté 
iezditi co nejopatrněji a přesně dbáti všeobecných před
pisů dopravních. hlavně onoho. že jest v levo jezditi a 
se vyhýbati a na pravo předjížděti. 7. Na veřejných uli-
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cích. silnicích a náměstích dostihy pořádati, sem tam se 
proháněti aneb cvičiti se zde v jízdě. není dovoleno. Kdo 
chce jezditi na dvoukole vysokém anebo pořádati re
klamní jízdy na velocipedu. musí vyžádati si zvláštního 
povolení c. k. polic. řiditelství. 8. Od té chvíle. kdy se 
setmí. až do svítání, buďtež svítilny velocipedistlI roz
žaty. Jede-li více velocipedistů za sebou. platí tento 
pI'edpis pro každého z nich. 9. Zakazuje se bráti malé 
děti na kola, psy přivázané nechati běžeti za kolem. 
jakož i vyjížděti na kole přímo na ulici z domu. nebo 
na opak vjížděti z ulice do domu; na kolo smí se vsed
nouti teprve na ulici. pokud se týče musí se již na ulici 
s kola sestoupiti. Dítky. které nedosáhly ještě 10. roku. 
smějí pouze v prflvodu a pod dohledem dospělých na 
veřejných místech jezditi. 10 Cy klisté jso u povinni upo
slechnouti bez zdráhání všech nařízení. jež c. k. polic. 
řiditelství nebo jeho zřízenci, provádějíce ustanovení 
tohoto řádu, vydají. Zejména musí jezdec na vyzvání 
bezpečnostní stráže. aby se zastavil, ať již se toto vy
zvání stane zavoláním. nebo pouhým zvednutím ruky. 
ihned a bez nejmenšího zdráhání s kola sestoupiti. Cy
klista, který, byv pozastaven, nemú že svou totožnost 
prokázati. musí s orgánem bezpeč. jíti. kolo veda. na 
p!-íslušné komisařství policejní. Legitimovati se múže 
cyklista buď věrohodnými svědky, aneb listinami (pa
sem. pracovní knížkou, úředními legitimacemi veloci
pedistick~Tmi a pod.). aneb členským lístkem některého 
spolku velocipedistického. je-Ii opatřen podobiznou ma
jitelovou a podle stanov spolku ještě platným. ll. Kdo 
by předpislt těchto nešetřil. trestán bude. nepodléhá-Ii 
jeho jednání všeobec. zákonu trestnímu. dle min. nař. 
z 30. září 1857 Č . 198 ř. z .• pokutou od 2-200 K aneb 
vězením od 6 hodin do 14 dniL Pokuta budiž ihned slo
že na aneb na vyzvání úřadu bezp. i zanecháním kola 
zaj i štěna. 
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Uliční řád platný pro policejní obvod Pražský, vý
nos polic. řiditelství v Praze z 31. ledna 1908: 

J. Předpisy všeobecné. 

§ 1. 

POVOZY všeho druhu, automobily, motocy kly , cy
klisté a jezdci. jakož I ruční vozíky mají jezditi vlevo. 
v levo se vyh~l bati a v pravo předjí žd ěti. 

Výjimka z tohoto pravidla pl'ipouští se pou ze v uli 
cích, který mi projíždí s ilni ční dráhy (elektrické) a to 
jen pokud zapotřebí, by doprav a na t ěchto drahách ne
byla rušena. 

O tomto případu obsahuje § 15. bližš í předpisy. 
Nemá-li povoz místa, aby vpravo předejel , musí 

jeti pomalu, pokud se týče čekati tak dlouho, až se 
místo uvolní. 

Zapovídá se předjí ž děti povozy, jež jedou rych lým 
klusem a vozy silničních drah v ulicích užš ích 20 m. 

ZahýbúnÍ z jedné ulice do druhé na levo staniž se 
krútce, na pravo pak ve velkém oblouku. 

S jede-li se v ulicích s jízdní drahou užš í než 10 m. 
vice POVOZll v jednu řadu , nesmí žád ný z nich př e dll Í 
vozy předjí ždě ti. 

POVOZy nesmějí těsně za sebou jeti, ný brž mUSÍ za
chováva ti mezi' sebou vzdálenost ll ej m én ě 3 krok l!. 

§ 2. 

Pouze krol,em jezd iti se' smí : 
a) Při vyjí ždění ze stavení, 
b} při zahý bání z jedné ulice do druh é, 
c) na všech křižovatkách , 
d) blíže škol v době, kdy vcházejí a vycházejí školní 

děti, 
e} když se jede kolem vozu silničních drah ve stanici 

nebo na zastávce, na stran ě, kde obecenstvo sestu
puie a Vys tupuje ; tam musí se také jeti v takové 
vzdálenos ti od vozu , aby pro sestupujíc Í a vs tupu 
jíc í neby lo nebezpeč i , 
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o vůbec vš ude, kd e jízcla jest stí žena lidmi neb jiným 
způsobem. 

Vozka je povinen volúním v arovati pěš í osoby. 
VOZy, jich ž kola opatřena jsou pryžový mi obru-

čemi, musí jeti, je-li na ulicí bláto, mÍľl1~lm klusem a 
tak opatrně, aby pěší neb yli postříkáni. 

§ 3. 
Zapovídá se: 

a} svěř iti potah y osobám mladš im než 16 let, nebo ta
kový m, jimž nedostává se potřebné znal osti a ji
s toty v řízení potahfl, aneb které ne jsou Lipině 
mocny svý ch smyslfI, . 

b) jezditi s povozy přiv ěšen ý mi anebo dáti dva \leb 
více potahů říditi jedinou osobou. 

c} práskati bičem aneb šlehati jím po cizích tahou
nech, 

d} nechati bez dozoru na veřejn~'ch místech vozy, ve 
který ch zapřaženi jsou koně neb hovězí doby tek, 
kde by buď splašením neb jinak mohla bý ti způ
sobena jakákoli škoda nebo kde by volná jízda tím 
trpěla, zejména pak v ulicích, který mi projíždí sil
niční dráha, 

e} nechati prázdn é nezapřažené povozy (neb i ruční 
vozíky) státi na veřejných ulicích. Každý vůz (i 
ruční) s nákladem budi ž PO dopravě na ustanovené 
místo co nejrychleji složen a hned odstraněn , 

O užívati jednoduché opratě při koiíském spřeže ní a 
uvolniti prostraiíky při povozech, které na ulici za
stavÍ, 

g} stavěti vozy a vozíky kolmo ' nebo š ikmo k chod
níkflm a zastav ovati jimi uliční přechody. 

§ 4. 

Vyhýbati se jest vždy c. a k. dvorním povozům, 
oddí1úm vojska, prúvoclům, vozúm c. k. pošty , vago
núm silničních drah, povozúm sborů hasičských a am
bulančním vozům ochranného sboru. 

Jakmile zazní signál přijí ždějícího hasičského sbo
ru, nechf vozy v úzkých ulicích a na křižovatkách za-
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staví na tak dlouho, až vozy hasičského sboru pře
jedou. 

Ostatně má pravidelně prázdný VLIZ vyhnouti se 
vozu s nákladem. 

§ 5. 

Zastaviti musí každý l)OVOZ, automobil i ru ční vo
zík jedoucí do obvodu potrav ní dani podrobeného 
u úřadů potravní dan ě na čáře za účelem úředního jed
nání ohledně daně potravní a dlažebného. taktéž každý 
velocipedista. motocyklista a jezdec. má-Ii zavazadla. 

Podobně zas tavi ti nutno u výběren mostného za 
účelem zapravení poplatku. 

§ 6. 

Každý povoz (j ruční povoz pro náklady) musí 
bý ti opatřen brzdou bezpečně ú činkující. 

Brzda musí bý ti na voze tak umístěna. aby mohla 

býti uvedena v činnost, aniž by vozka musil dáti opratě 
z ruky a musí vozka vúbec mezi jízdou vždy držeti 
opratě v rukou. 

§ 7. 

Osvětleny buďtež od soumraku. totiž od okamžiku. 
kdy v ulicích rozsvěcují se svítilny. až do rozed nění 
všechny povozy s potahy, a to osobní dv ěma svítil
nami, ostatní pak jednou. Užívati se smí pouze svítilen 
s nebarevný mi skly. 

U vozú nákladních budiž na pravé straně kozlíku 
nebo mezi rameny u předních kol neb na voh připevn ě
na svítilna svítící na všechny strany. 

Nájemné povozy osobní buďtež opatřeny číslem iim 
úředně přikázaným též na svítilnách a to na zevnější 
straně těchže. 

§ 8. 

Při sanicích buďtež koně opatřeni rolničkami nebo 
zvonky. 
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II. Zvláštní předpisy pro nákladní povozy. 

§ 9. 

Veškeré vozy nákladní (saně i povozy tažené psy 
a ruční vozíky) buďtež opatřeny tabulkou, na níž vy
zn ačeno je jméno a příjmení, pak přesné bydli š tě (ulice 
a číslo domu) maiitele povozu, a má-li týž takový ch po
vozCt více, též číslo povozu. 

V tomto případ ě je však majitel povinen, o všech 
svých kočích přesné záznamy vésti a úřadCtm žádaná 
vysvětlení podati. 

Na povozech, jež náležej í maiitel Llm velkých statkfl 
nebo podnikCtm prúmys lovým, múže na místě jména 
majitelova býti udán název velkostatku nebo prCtmy
slového závodu. 

Tabulka budi ž nejméně 18 cm. vysoká a 30 cm. 
š iroká a na levé straně P'ovozu připevněna tak. aby 
bylo ji dobře viděti; nedá-li se umístiti na povoze sa
mém. budiž zavěšena na levý bok podsedního tahouna. 

Písmo musí býti snadno čitelné a trvanlivé, písmeny 
b uďtež nejméně 5 cm. vysoké. 

Tabulka musí býti vždy v čistotě držena a nesmí 
b~/ ti zastřena převislými částmi nákladu, přikrývkami 
a podobně. 

§ 10. 

Nákladní vozy ať prázdné, ať s nákladem smějí 
jezditi toliko krokem. 

Mírným klusem smějí jezditi pou ze lehké nákladní 
vozíky, zejména jsou-Ii na perách . 

Vozka smí na voze seděti jen tehdy. má-li napřed 
vyvýšené sedátko, s kterého spřežení lehko lze přehléd
nouti a není-li vúz přetížen nákladem. 

Vozka musí míti s vozu na obě strany volný roz
hled a nesmí na voze spáti. 

§ 11. 

Náklad nesmí býti širší než 3 m., neběží-li o věci 
nedílné. 

PovoZY. na nich ž se dopravuje dlouhé dříví neb 
iiné zvlášť dlouhé náklady. jakož i nedílné náklady šir-
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š í než 3 m., smějí pouze takový mi ulicemi jezdi.tj . kde 
mohou také na nárožích ulic volně projíždětI, amz bez
pečnost chodcú a předmětll jest ohrožena a ostatní vol
ná jízda rušena. Náklady zvláště těžké. nebo zvlášt ě 
velikvch rozmě rú mohou jen po předchozím oznámení 
u c. ·k. policejního ředitelství bý ti dopravovány a to 
jen cestou a v době, kterou týž úřad urč í. dohodll uv se 
s magistrátem, pokud se týče městským úřadem, při 
čemž i dalších p ro ten který případ dan1/ch nařízení 
nutno přesně šetřiti. 

Také výška nákladu musí bý ti taková. aby náklad 
nemohl poškoditi dráty elektrických vedení neb uliční 
s tromoví. Z t éže příčiny mají také náby tkové vozy tam. 
kde je stromov í, jezditi v přiměřené vzdálenosti od té
hož. 

Majitel é povozú jsou povinni o to pečovati, aby 
vozy byly vždy v dobrém stavu a jsou zodpovědni za 
veškeru škodu zpúsobenou jejich nedbalostí. 

Náklady buďtež tak zabezpečeny. aby nemohly 
s vozú spadnouti, ani dnem nebo stěnami vozu propad
nOllti a ulici znečistiti. 

Obzvláště IT:usí povozy naložené masem, zabitý mi 
dobytč aty, hnojem, mlátem, popelem a jinaký mi odpad
ky bý ti tak opatřeny, aby svým vzhledem nevzbuzo
valy ošklivost anebo prosakuíící tekutin ou neznečistily 
ulici a neprášily. Náklady nepříjemn ě páchnouci. jako 
kosti, hadry a t. p. voziti lze pouze v uzavřených vo
zech s hladký mi vnitřními stěnami a to v době letní 
do 7. hod., v 'zimě nejdéle do 9. hod. dopol. 

POVOZy posledně zmíněné nechť pou žijí postranních 
ulic. , 

Také vozy s těžkými. náklady. zvláště s vykopav
kou stavivem a pod., jakož i náby tkové VOZy mají dle 
moŽnosti jeti ulicemi postranními. kde není kolejí ani 
stromoví. 

Majitelé povozú pro těžké náklady jsou povinni po
starati se o náležitou přípřež v ulicích příkrých. 

§ 12. 

Nákladní povozy, Jez nejsou určeny pro Staré 
město, nesmějí projížděti touto částí města a ni třídami 
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ji ohranič ujícími (po Franti š kově nábřež í, Ferdinando
vo u Uídou a Příkopy). 

Karlův most je pro vozy s nákladem a vozy nábyt
kové vůbec uzavřen. 

§ 13. 

Kolejn ice a železné nosiče, že lezo prutové, že lez né 
plotny a ji né věci pl1sobící rachot, buďtež vždy při 
dop ravě, třeba i ručním i vozíky, nakládány na podk lad 
hřmot tlumící a to takovým zpúsobem, aby přečnívající 
konce nemohly o sebe narážet i ani dlažby se dotý kati. 
Podk lad budi ž tak upraven, aby se za dopravy neposu
lIul a ni n e rozedřel. 

Př i vozech nalože ných dlouhý m dřívím nebo jiný mi 
předměty přečnívajícími dé lkou přes VLIZ, musí na kon
ci nákladu jíti prúvodčí. 

§ 14. 

Na ruční vozíky všeho druhu smí se naloži ti pouze 
takový nákl ad, aby osoba s vozíkem jedo ucí mohla 
snadno jej vés ti a bezpečně ovládati. 

Dětem mladším než 14 rokl! nesmí býti svěřováno 
řízení vozík u ani prázdného. 

Za přesné šetření tohoto předpisu odpovíd á a ručí 
m,aj itel vozíku, po příp . maj itel náklad u. 

Zakázáno jest v příkrých ulicích vozíkem narážeti 
na kamennou obrubu chodníkú, také nesm í se na vozík 
sedati a tento nechati samovolně po svahu sj ížděti. 

III. Zvláštní předpisy pro ulice, jimiž vedou silniční 
dráhy (elelítrické). 

§ 15. 

Jezditi po kolejnicích silničních drah se nedovo
luj e. 

V ulicích, kudy tyto vedou a kde mimo koleje jest 
iízdní dráha dostatečně široká a siízdná, musí povozy 
všeho druhu, automobily, motocykly, ruční vozíky, 
cyklisté a jezdci výhradně t éto pou žív.ati a jeti v takové 

22 
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vzdálenosti od zevnější kolejnice, aby motorové vozy 
mohly volně projížděti. 

Prostory mezi kolejemi silničních drah smí se po
užíti jen pokud to nevyhnutelno v úzké ulici, .nebo 
když je třeba předjeti nebo se vyhnouti; bylo-Ii toho 
docíleno, nebo přijede-Ii se na širší místo ulice, jest 
ihned koleje opět opustiti. 

§ 16. 

Pokud dle předpisu § 15. jest dovoleno používati 
trati silničních drah, mají kočí a řídiči vozidel Ci iezd
ci) toho pečlivě dbáti, aby jízda silničních drah nebyla 
nikterak rušena. Tito nechť věnují pozornost blížícím se 
vozúm elektrických drah a vyhnou se včas, nejpozději 
však na znamení, které dá řídič motorového vozu 
zvonkem neb píšťalou ve smyslu jízdního řádu, oka
mžitě tak, aby motorový vúz bezpečně a bez překáž
ky projeti mohl. 

Kde jsou koleje silničních drah bezprostředně u 
chodníku, musí vozka, když vyjíždí ze stavení, koně 
vésti, nebo jiná osoba jíti před spřežením. 

§ 17. 

7.akazuje se zastavovati povozy na kolejích a sklá
dati na ně zboží, jako dřív i, uhlí, kámen, led a jiné před
měty, pokud doprava na silničních drahách nebyla za
staveIia, jakož i skládati takové předměty blíže než na 
jeden krok od zevnější kolejnice. 

Děti nesmějí na kolejích silničních drah si hráti 
neb o dováděti. 

IV. Doprava na mostech, 

§ 18. 

Na všech mostech přes Vltavu mají chodci po UZI
vati chodníku vždy po pravé straně, pOVOZy, automo
bily, motocykly, ruční vozíky, jezdci a cyklisté Ci když 
kolo vedou) jízdní dráhy po levé straně. 
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POVOZy nesmějí se na mostech ' zastavovati; chodci 
mohou se zastavovati na mostech jen u stanic silničních 
drah nebo pokud . a kde to nijak volnou chůzi neruší. 

§ 19. 

Na mostech, jež nejsou zcela z kamene, směji 
pOVOZy jakéhokoli druhu jezditi jen zvolna. 

Nákladní povozy a automobily ať prázdné, či s ná
kladem, nesmějí vúbec předjížděti. 

I'ovozúm pro osobní dopravu dovoluje se před
jížděti veškeré povozy, vyjma vozy elektrické dráhy. 

Větší zástupy nesmějí PO takových mostech kráčeti 
stejn~'m krokem. 

Také je zakázáno, odhazovati na řečených mostech 
hoi'ící doutníky a jiné věci, z nichž by mohl vzniknouti 
oheň. 

V. Používáni chodníku. 

§ 20. 

Pokud § 21. jiného nenařizuje, mají chodci užívati 
\'ýbradně chodníku a směji zpravidla použíti jízdní drá
hy jen ku přechodu na křižovatkách. 

Vkročí-li kdo do jízdní dráhy, nechť dá sám pozor 
na přijíždějící vozy a jim se rychle vyhne. 

Chodci jsou povinni dbáti výstražných znamení ko
čí a řídiM motorových vozů. 

§ 21. 

Chodníky UrČeny jsou výhradně pro l?,ěš}. Osoby, 
jichž cděvem by mohl znečištěn b~ti, 9děv JI~1Ych o c~od
ců nebo které nesou břemena, Jlmlz volne chuz~ ,se 
př~káží nebo osobní b~z~ečnos! v <:hodCú se o.hrozuJe: 
nesmějí používati chodmku. Zvlaste se zak~z~Je nO~ltI 
zpúsobem pro okolí nebezpečn~m hole a ?estmk,Y, .dale 
pi'eclměty ostré, špič.até, ~stnate a, hr.anate, kt~ryml lze 
7faniii. a konečně predmety, kteryml lze potllsmtl neb 

zbarviti. 
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Také sevřené řady chodcft nesmějí používati chod
níků . 

Zakazuje se odhazovati na ulici ovoce, pecky, ohar-
ky a pocl. . 

Dále není dovoleno nákladními neb ručními vozy 
zaiížd ěti na chodníky. V ulicich, kcle jízdní dráha není 
dosti široká, aby nákladní vftz, z něhož má bý ti náklad 
složen, mohl tam zastaviti, aniž by doprava na silnič
ních drahách a vólná jízda vftbec byla rušena, musí 
býti náklad složen buď na dvoře dotyčné budovy a 
není-li ani to možno aSP0l1 v dob ě, kdy ostatní vozba se 
neděje. 

Led, uhlí, dříví, hlínu, písek a podobné předměty 
. lllltllO skládati přímo s vozu na místo u rčené. Místo ke 
skl::ídce staviva vykazuje stavební úřad. 

Zakazuje se v jízdní dráze neb na chodnících tlouci 
ted nebo štípati dříví a tomu pod. 

§ 22. 
Vozíky dětské a pro nemocné mohou siee po chod

nících jeti, nesmějí však jeti vedle sebe nebo bezpro
středně za sebou a zbytečně zastavovati, aby volná 
chúze nebyla rušena. 

PrázdnýmÍ dětskými vozíky a těmto podobný mi 
vozíčky, jež slouží ku dopravě zbož í, nesmí se po chod
nících jezditi. 

V. Předpisy pro pohřební průvody. 

§ 23. 

Pohřební prÍlvody ubírejtež se pouze na hranice 
městského okresu a to nejkratší cestou. 

Další cesta odtud na hřbitov nebo ku dráze budiž 
vykonána nejkratším směrem a rychle. 

Takové prúvody mají se pokud možno vyhnouti 
v{J!)ec ulicím, jimiž jezdí silniční dráhy. Nelze-li tal, 
uč.initi, budiž k tomu přihlíženo, aby doprava na silnič
ních drahách a ostatní volná jízda nebyla rušena. 

Za přesné šetření těchto př· edpisft jsou zodpovědni 
majitele pohřebních Ílstavú, pokud se týče pořadatelé 
poh řel! vypravující. 
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§ 24. 

Pouze výjimečně při pohřbech zvláště vynikajících 
osobností mtlŽe c. k. policejní ředitelství ku {!ředcháze
jkí žádosti povoliti odchy lku od předpisu Š 23. 

VII. Zvláštní obmezení iizdy. 

§ 25. 

Dočasné nebo trvalé obmezení dopravy pro jednot
liv e ulice, náměsti a mosty ustanoví a vyhlásí c. k. pol. 
ř editelství po dohodě s magistrátem král. hlav. města 
Prahy, pokud se týče s tím kterým městským zastupi
telstvem. 

Trvalé obmezení dopravy bude mimo to označeno 
paUičnými návěštími na těch kterých místech . 

VIII. Předpisy závěrečné. 

§ 26. 

Tímto řádem zruš uje se jízdní řád ze dne 3. čer
v ence 1881 a v šechny předpisy dosud vydané, které 
o předmětech tohoto r·ádu obsahují ustanovení stejnú 
nebo jemu odporujícÍ. 

V platnosti zús táv ají . pouze zvláštní předpisy o jíz
d ě c. a k. hradem a Král. O borou, pak o příjezdu a od
jezdu při divadlech. 

Pro automobily a motorová kola jakož i pro velo
cipedisty platí mimo to ještě zvlátšní předpisy v té pří
čině vydané. 

Prúhon (foby tka jest rovněž upraven zvlá štními 
předpisy. 

§ 27. 

C. k. stráž bezpečnosti pečuje o řádnou frekvenci 
pěš í a pízdní na základě předpisl! tohoto řádu a bdí nad 
tím, aby každý nařízení zde obsažených šetřil; ro~kaZtl 
jejich musí každý ihned a bez odporu poslechnoutI. 

Zejména musí vozka na vyzvání bezpečnostním 
orgánem dané zvednutím ruky ihned povoz zastaviti. 
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Přestupky těchto předpisů, pokud nepodléhaií vše
obecnému trest. zákonu, trestají se dle min. nař. ze dne 
30. září 1857, říš. zák. Č. 198. c. k. policejním ředitel
stvím. Pokuty plynou do místního chudinského fondu. 

§ 28. 

Předpisy o brzdách na ručních vozech (§ 6.), pak 
ohledně označení a osvětlování nákladních povozů a 
osobních povozů náj emních (§ 7. a 9.) vejdou v platnost 
po 3 měsících ode dne jich vyhlášení, ostatní' předpisy 
nabi'vají platnosti dnem jich vyhlášení. 

230 NÁKLADNÍ VOZY. Všeobecný jízdní řád 
viz odst. 223. Pivní povozy. Ve větších městech 

smějí jen dvouspřežní tak zv. osmipivnÍ vozy jezditi. 
Na hořejší jejich břevna smějí jen sudy na nejvýše 
ptIlhektolitrové zavěšeny býti. Zavěšovati sudy ve 
dvou řadách na tomto břevnu jest naprosto zakázáno; 
na dolejším dovoleno jest zavěšovati sudy na nejvýše 
PLIlhektolitrové, předpokládajíc, že skoby i s kruh y 
nejvýše 0'22 cm. obnášejí a že šířka nákladu nepře
sahuje 1'90 m. Zavěšovati vozy na špuntovnici (Beil
loch) a umístiti sedadlo pro vozku na stranách povozu 
jest zakázáno. Vúz musí býti opatřen adresní tabul
kou. Vozkové nesmi seděti na sudech. Každému piv
nímu povozu má přidělen bi'ti rozvažeč piva anebo 
má býti postaráno se o složení piva pomocí jiného 
personálu. -

Řeznické vozy. Po dobu dopravy masa po ulici 
má býti maso řádně čistou plachtou přikryto a před 
slunečním žá rem, deštěm a prachem chráněno . R.ov· 
nčž budiž o to postaráno, aby maso neviselo s vozu 
mezi předllími kolesy, po zemi se nevláčelo a blá
tem nebo prachem se nezamazalo ; vůbec zapovezeno 
jest zavěšovat i maso na řebřiky na přední nebo zadní 
části vozu. I~ezničtÍ tovaryšové a vozkové nesmí se 
zakrvácenými šaty na voze nebo dokonce na mase 
seděti; vozy buďtež vždy č i sty. Sedí-Ii pomocníci řez-
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ničtí na voze, nesmí se nohama masa dotýkati. R.oz
vážeti čerstvou krev v otevřených nádobách ve dne 
jest zakázáno. 

O povozech o dopravě. dobytka viz odst.: 374 až 
375. -

Vozy na smetí: VOZy se smetím, hnojem, kostmi, 
s kalem atd. smí jen v určitých ulicích a jen v ur
čiti'ch hodinách jezditi . Ony musí dobře býti uzavře
lIY, aby z nich nic na ulici nebo silnicí nepadalo a 
třeba pečovati o nál ežitou desinfekcí jejich obsahu; 
ostatně viz odst.: 295-296. 

Obchodní vozy. Smí míti na nejvýš délku '5'70 m., 
kolesa šířku nanejvýš 1'26 m., voj délku nejvýše 
3'80 m., a osy smí býti nanejvýš 1'70 dlouhé. -

Na povozích lomozivých. jež slouží k dopravě že
leza, plechu atd., má, aby se lomozu a hřmotu pře
dešlo. pod nákladem, iehož jednotlivé části mají b5rti 
pevně svázány, položena býti sláma, koudel atd. a 
části přečnívaiÍcí mají býti svázány, aby se o sebe ne
tloukly a hřmot nepltsobily. Při dopravě zrcadel, ko
vových desk, skla a jiných oslňujících předmětů musí 
býti tyto dovnitř obráceny a pokryty. 

O povozech k dopravě kalú viz odst.: 296; o po
vozech pohřebních - odst.: 284; o dopravě třaska
vých látek odst.: 216 a 218; o pQvozech, do nichž psi 
jsou zapřaženi, odst.: 374. 
_ Ž~~EZNICE: Cís. nař. z 16;,. listo~adu 1851 231 
c. 1. m. z. pro r. 1852. § 3. Zelezmce, nebo 
části ieH mají se vždy chovati v dobrém jízdném stavu, 
tak aby se po nich s největší v § 6. uvedenou rych 
lostí bez nebezpečí jezditi mohlo; vady a škody po
vstalé a překážkY, ježto by iízdu přerušovaly, mají 
se co nejrychleji odstraniti. Taktéž se mají stavení 
k železnici náležejicí, místnosti skladní. nářadí a zl"Í
zení s potřebou se srovnávající, vozidla v dobrém sta
vu chovati, aby se jich vždy mohlo použíti a abY bez
pečnost jízdy úplně jimi by,la pojištěna, Konečně má 
tu býti vždy tolik osob provozovacích, kolik náležÍ; 
osoby tyto maií · míti náležité vlastnosti a mají se 
vždy cvičiti ve znalosti předpisú a instrukcÍ služeb
ních . - ~ 8. Podnikatelstvo železniční povinno jest, 
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d?praviti V náležitý čas skutečně všechny osoby kte
r~ podmí~lkám přiiímacím zadost učinily a vš~chny 
veCl, ktere pod podmínkami ustanovený mi železnici by
ly 0vd~,:,zdány, pokud toho prostředky provozovací při
poustej! a nenastanou nepředvídaná porušenÍ. 9. Osoby 
opi~é, pak ty, jež urážením slušnosti spolucestujícím dá
,:a!1 pohoršení, ježto nařízení, kteráž jim osoby dohlíže
JJCI a v.I,ak provázející z příčin bezpečnosti dají, nepo
slouchaJI, nebo které mají na sobě patrné zevnitřní 
známky nějak é podezřelé nemoci nebo jsou pro SVllj 
stav. spolu pocestným patrně obtížné, není železniční 
podmkatelstvo povinno vézti. - ll. Na každém ná
draží a na každé stanici má býti v místnostech pro 
pocestné ustanovených lmiha stížností. - 12. Pod
mkatelstvo železniční má učiniti opaUení, aby zboží 
k doprav~ přijaté, ode všeho, co by mu škodlivé bylo, 
bo::lo ;:hraněno. Věci ohněstrojné, třaskaviny, prach 
strelny a látky vybuchující vyloučeny jsou od do
pravy osobními vlaky. - 13. Zbraň nabitá nesmí se 
pod žádnou podmínkou s sebou bráti. . Když se do
pravuF oS?bY vojenské, četníci nebo jiní orgánové 
bezpecnostl a když mužstvo musí s jinými pocest
nými býti v jednom a témž voze, má velitel muž
stva před vstoupením do VOZLI u přítomnosti úřed
níka provozovacího se přesvědčiti, že zbraíí není na
bIta. - 16. Když příhodami živelními nebo jinými 
n eobyčejnými příběhy jízda pravidelná se přeruší nebo 
zC,e la přetrhne, mají ředitelstva provozovací o to péči 
mltl, aby se co možná nejrychleji užilo prostředkft ná
le~itý'ch a učin.ila se opatření, by se přerušení nebo pře
trzelll odstramla a přetržení nebo přerušení co možná 
nejvíce zkrátilo. Jsou-li okolnosti v takirch případech to
~o zp~sobu, že se pocestní místy n ěkterými nedají po 
zelezlllcl dále dopraviti. mají ředitelstva provozovací 
dle možnosti o to péči míti, aby pocestní jiným zpftso
bem dále byli dopraveni. - 18. Pakli by se nějaké ne
štěstí přihodilo, tehdy jsou všichni zřízenci při železnici 
povinni těm, kdo v n eštěstí přišli, podle možnosti pomoci 
a všech prostředkft použíti, aby se nastal ém u zlu a jeho 
r ozšíření co možná přítrž u činila. - 27. Při každém 
vlaku mají se vozy osobní a nákladní, majíc zření na 
bezpečnost, pl-iměřeně seřaditi . Mezi stroí a órvní 
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vúz osobní má se dáti alespoň jeden vftz bez osob. 
Stroj pracující má býti vždy v čele vlaku. 30. Mimo 
osoby službou k tomu povolané nesmí nikdo jeti s se·
bou na lokomotivě. 32. Když více vlakft PO sobě z jed
noho stanoviště na tlltéž stranu odjíždí, smí jeti vlak 
os.obní za vlakem nákladním teprvé 15 minut; vlak 
osobní za jiným vlakem osobním 10 minut; vlak ná
l:ladní za vlakem osobním 5 minut PO odjezdu vlaku 
předcházejícího. 35. Když má dráha dvojí kolej jízd
nOIl, tehdy mají vlaky jezditi vždy po té koleji, která 
jde v pravo ve směru jízdy vlaku. Má-li dráha jen 
jednu kolej, a jsou-li na ni jen kusy dvojité k vyhý
bání, má po této koleji vedlejší jeti vždy ten vlak. kte
rýž má tuto vedlejší kolej na pravo, druhý pak vlak ZLI
stane na hlavní !mleji. -

Zavazadla. nosiči. uscbování. Jsou-li na železniční 
stanici připuštěni nosiéové zavazadel, musí tito býti 
označeni služebním odznakem a opatřeni tištěným 
služebním návodem a poplatkovi'm tarifem. Nosičové 
mají na požádání předložiti tarif a vydati známku jich 
číslem opatřenou. Tarif buď také vyvěšen vhodně na 
místě expedičním a na místě vydávacím. Jestliže ce
stuj ící užijí takovýchto nosičft zavazadel. železnicí ne
převzatých, do expedičních míst a z nich, není za ně 
správa že leznice zOdpovědna. Na větších stanicích 
mají býti zařízeni. aby cestuj ící mohli za u rčitý po
platek odevzdati k dočasnému uschování svá zava
zaclla. Dle min. výnosu ze dne 7. května 1906 Č. 18665 
převezme však správa ve smyslu obč. zákona zod. 
povědnost za tato zavazadla s těmito obmezeními: 
a) Z uschování v nádražních šatnicích isou vylou
čeny předměty vybuchující, ohněm nebezpečné. žíravé 
a nelib ě páchnoucí. dále peníze. cenné papíry, draho
cenné věci a umělecké předměty. Za věci neuzavřené, 
jmenovitě za věci v kabátech_ v cestovních pokrýv
kách atd .. se nacházející. ručí sJlráva že lez. toliko ten
k ráte. byly-li obzvláště v uschování dány; b) za ztrátu, 
zmenšení nebo poškození uschovaných věcí poskytuje 
se se strany dráhy náhrada prokázané škody toliko 
do nejvyššího obnosu 100 K za ' kus. Aby v případu 
úplné nebo částečné ztráty předmětft v šatllě ulože-
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ných byl tu podklad pro vyměření škody, má se na 
úložním lístku netoliko počet kusů, ný brž také jejich 
druh (košík, taška, pokrývka atd.) udati. Uschování 
děje se lia dobu do 8 dnů, na další dobu toliko na 
zvláštní přikaz strany. Denní poplatek za uschování 
obnáší 'v prvních dnech 10 h, za další uschování však 
denn ě 20 II za kus. Dle výnosu polic. říditelství ve 
Vídni z 20. dubna 1897 č. 43260 mají bý tí školou po
vinné děti, které se na nádražích k nošení zavazadel 
nabízející a cestující často nestydatý m způsobem 
žeb ráním obtěžují, z nád raží energicky vypuzeny. 
41. Dráha má se tu, kde to od úřadu pro uvarování 
neštěstí zvláště předepsáno, náležitě ohraditi. -- Pře. 
chody opatř iti se mají silný mi příhradami (Barrieren) . 
Nejméně pě t minut před tím, než vlak přiiede, má se 
tam, kde jde cesta pl-es dráhu, příhrada zavříti. Deset 
minut před tím, než vlak očekávan}r dojede, nesmí 
se více stáda honiti přes dráhu. Zdaliž se místa, kde 
se pfechází přes dráhu, t éž osvítiti mají, ustanoví 
se zvláště podle okolností místních. 42. Prohlížení drá
hy skrze hlídače že lezniční a přihlíže ní ke střídadlúm 
od nich, konati se má dle instrukce. 43. Každý vlak, 
za nímž má v krátkém čase jin}r j eti, opatřen má 
býti Signálem, jímž se příje zd tento oznamuje. 44. Na 
místech, kde se svah mění, postav iti se mají znamení, 
na nichž má býti zřetelně viděti, jak se mají výšky 
k délkám. Ty kusy dráhy, PO nichž se s nejv ětš í v § 6. 
ustanovenou ry chlostí buď nikdy nesmí jezd iti, anebo 
po nichž se to smí státi toliko časem, mají se jakožto 
takové poznamenati nepochybll}'mi signály, ježto by 
s vlaku snadno by lo vid ěti. 46. Na každém vlaku, kte
r}r jede za tm y, mají bý ti z venku přid ělány svítilny, 
aby se mohlo poznati, na kterou stranu vlak jede a 
aby osoby vlak doprovázející snadno spozorovaly, 
kdy by se snad část vlaku oddělil a. 47. Ať jedou loko
motivy kamkoliv PO dráze, má se to nál ežit ě signali
sovati. Vlaky pracovní mají nejm én ě 'j, hodiny př ed 
tím, než má jiný vlak, jakož se očekává, nejdříve pfi
jeti, odjetí z koleje, PO které jede tento. 48. Střídadla 
pro vlaky skrze jedoucí, při kterýchž, kdyby neby la 
dobře postavena, vlaky hy mohly z koleje vy jeti , ne-
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mají býti taková znamení, aby jak ,ve dne, tak i. za 
bou dovolena .. Na střídadlech v laku skrze Jedouclclt 
tmy bylo POZllnti, která kolej jest o tevřena pro vlak, 
k terý má přijeti. 49. Mall se uč initi opatření, aby 
mohla místo míti vždy bezpečná kommulllkace meZi 
osobami vlak provázejicími a řiditelem stroje. 50. Iil~
dačům dráhy má býti umožněno, aby daly vlaku se blt
žÍcímu zpllsobem nepochybn}rrrI znamení a) že se mlt
že bez překážky po dráze bezpečně jeti, b) že se má 
jeti zdlouha, nebo c) že se má zcela zastaviti. 51. O
sobám vlak provázejícím má bý ti umožněno dátI zna
mení že se má zastaviti nebo jeti zd louha. 52. Rldl
telů~ lokomotivy má bý ti umož něno, dáti znamení 
k opatrnosti, k utažení anebo uvolnění brzdy. 53. Po
dél dráhy má býti možno, dáti na obě strany zna
mení, aby vlak neodjí žd ě l, že vlak z nejbližší sta
nice odjel a že má přijeti stroj pomocný. 54. Zna
mení sv;chu uvedená má býti možno dáti i 
tthdá, kdy:ž není žádn ého telegrafu anebo když te
legraf jest přeru šen . 90. Zelezniční podnikatelstva, ja~ 
kož i úředníci a služebníci jich jsou povinl1l, obecne 
zákony po licejní zachovávati a jsou, co se toho týče, 
postaveni pod dohlídku orgánů bezpečnosti a úř~~ú 
politických. 93. Kdo že lezn ic ku cestam nebo k zasIla
llí věcí užívají, mají se podle předpisi'I ohledně do
pravy ustanovených zachovávati, předpisú k udržení 
pOJ-ádku a bezpečnosti u provozování vydaných bedli
vě šetřiti a nařízení, ježto osoby dohledací a prúvodní 
za potřebné ui nají, ochutně poslušni býti. 95. ,Pocestní 
nemají, když vlak jede, ani vylézati ani slézati, nemají 
bez příčiny dvéře otevírati, ani na výstupek vstupovati. 
96. Osoby, ježto nenáležejí k služebnictvu nebo dě llll 
ctvu železnice samé, anebo nemají k tomu zv láštníhu 
povo lení, nesmí vkráčeti ani na dráhu ani v náležité 
k ní místnosti, ani na škarpy, podhrází, jámy atd. , Vy
jímajíc místa na nádražích, ku vcházení a vycházení, 
k vylézání a slézání ustanovená, místa k přechodu 
přes dráhu vytknutá, pak místnosti k zasíl ání ustano
vené. Otvírati o své ůjmě příhrady že lezniční, prolé
zati skrze n ě, pře l ézati je, jest zakázáno; přecházeti 
přes dráhu jest toliko tehda dovo leno, když se Pl' Í-
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hrady zavírací naleznou otevřené, nebo když je osoby 
dohlédající na dráh.u b y~y otevřely, nesmí však se 
na dráze meškati. Vozy, při nichž jest doby tek za
přažen, pak koně jízdní a doby tek hnaný nesmí se, 
když se na otevření příhrady čeká , dráze příliš při 
tJližovati; napomenutí v té příčině od osob dohléda
cích daný ch, slušÍ bedlivě poslušnu býti. - 97. U sa
mé dráhy nesmí . se dobytel( pásti, leč pod bedlivou 
dohlídkou a má se o to péče míti, aby na dráhu a 
příslušenství její nepřešel a ohrady nepřekračoval a 
když v lak mimo jecie, se neplašil. - 98. Ciniti škodu 
jakoukoliv, posunQvati nebo změlÍ.ovati něco na dráze 
" ebo na příslušenství jejím, tedy netoliko na koleji , 
nýbrž i na hrázích, příkopech, a věcech stavebních, 
ohradách, příhradách zavíracích, tabulkách výs:traž
ných, sloupech dúchodkových, na milnících, na přístro
jích signálních atd., jest zapovězeno; rovněž jest zaká
záno, klásti jakékoliv věci na šíny železničné anebo 
vedle nich v obvodu železnice nebo přísluše nstvÍ je
jího anebo nápodobo vati signály. Cestujícím koneč n ě 
zakázáno jest, č initi jakoukoliv škodu na prostř e d
cích ku provozování jízdy. 99. V okolí dráhy nesměji 
so usedé ničeho zřizovati nebo stavěti, co by drázc 
nebo příslu šens tv í jejímu nebo co by pravidelnému a 
b ezpečn ému užívání jí mohlo být nebezpečné, nebo 
co by rnohl o zpi'isobíti n ebezpečí ohně . 1(u změnám 
pozemním, jimiž by se místo, kde se změna má předse· 
vz íti , k majetnosti železniční blíže pos unulo, pak k 
stavbám, jež by n ěkdo v obvodu pro uhelÍ. za nebez
pečný vyhlášeném. předsevzili chtě l , musí se vždy 
dříve žádati za povolení úřadu k v rch nim u dohledu 
na provozování jizdy povolaného, jakož i lIb du poli
ti ckého, jehož se týče . Věci snadno chyt lavé nemají 
se v obvodu dráhy, pro nebezpečenstvÍ ohně za ne
bezpečný prohlášeném, bez opatření skládati, a má 
se vždy k t omu přihlížeti , aby místnosti, ježto jsou sa
my o sobě proti ohni sice bezpečné, v nichž se však 
věc i chytlavé schováva jí, vždy bedlivě zav íraly. Úro
da polní, připrave ná ku odv8 žení, má se co nejdále 
od dráhy uložiti. konečně má se při zakládání lesll 
vllbec a při sázeni stromll k tomu hleděti , aby nebylo 
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mozne, by se dráha vývratěmi zatarasila. 100. Vy
mycovati lesy, chrastiny nebo křovi, káceti nebo 
spou štěti jednotlivé stromy, vyháněti dobytek na pa-
5tvu, dob~;va ti štěrk, kopati hlínu a vttbec d ě l a ti co
koli v, č ím by n ěco mohlo na dráhu upadnouti, zemi po
sun outi nebo kamení odtrhnouti, jest na těch částech a 
místech, kteréž úřad k tomu povolan ý za tou pří
činou výslovně byl vytknul, zapovězeno . 101. Před
stav ení obcí, orgánové bezpeč. a vllbec úřadové poli 
tičtí isou povinni, přihlížeti k tomu, aby se předchá
zející předpisy bedlivě zachovávaly, proPllj čiti se v 
příčinč této osobám provozovacím, jimž dohled jest 
svěřen, nejúčinněj š Í pomocí ujistiti se podle okolností 
kontravenienty a odevzdati je pfislušnému úřadu 
soudnímu k potrestánÍ. - Pro připad. že by dotyčný 
přestupek neby l soudně trestný, má kontravenient pře
ce k zodpovědnosti potahován b:írti , a má proto zá
roveň učiněno býti oznámení polit. úřadu . 102. Zří
zenci železni ční mají právo, kontravenienty, kteři na
pomenutí jim daných nejsou poslušni nebo kteří se 
n ěčeho dopustili, co bezpečnost provozování ruší ne
bo jí nebezpečenství přivádí , v připadech, když po
moc úřadu policejního (politického) nebo soudního ne
ní hned po ruce, staviti a nejbližš ímu úřadu politické·. 
mu, státnímu zastupitelství nebo soudu odevzdati, aby 
s nimi dále naložili. 

Žádosti zřízenců železnič ních za zjištění totožnosti 
nějaké osoby má bý ti vyhověno, i když tu není žád
ného podezře n í nějakého trest. činu , pakliže se osoba 
dotče ná zdráhá, předepsané přirážky . doplatky nebo 
tresty zapraviti. Osoba taková nemá sice býti zatknu
ta, avšak ona múže až do zji štění její toto žnosti za
držena býti. 

.Podle min. nař. z 13. listopadu 1879 Č. 14588 smí 
orgánové bezpečnosti II vykonávání své služby na že
leznici vstollpiti, po ní jíti, když ona jest předmětem 
jejich dohledu : železnice jako pěšiny použíti není však 
dovoleno. Vstoupiti do prfilmPtt (tllneltt) nebo jiný ch 
větších železničních objekt[:. jest dle min. naL z 25. 
června 1891 Č . 9152 - nenÍ ·1i tu nebezpeČÍ v prodle
ní - jen v průvodu některého želez. zřízence. 
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Do výkonné služby železniční nemá se zpravidla 
četník m:chati (min. nař. z 22. května 1888 č. 1027). 
Toliko, když toho veřejné ohledy, zvláště však v di'l
ležitých případech trestných zájmy správy trestní to
ho vy7.adují a když zamýšleného účelu jinak docíliti 
nelze, mÍ!že četník zakročiti, avšak i tu nikoliv bez
prostředně, nýb rž jen prostřednictvím železu. zří
zencfl. 

Aby tedy zamezil odjezd nějakého vlaku ze sta
nice aneho, aby vlak, který ze stanice již vyjel. za
držel, má orgán bezpečnosti spěchati k nejb li žšímu 
strážnímu domku nebo k nejbližší stanici, a sděliv, oč 
jde, zastavení vlaku způsobiti. -' 

.I en v nejkrajnějších případech, když by že lez
niční personál již více nemohl o zakročení požádán 
býti, má četník vhodným zpi'lsobeJ1l pozornost perso
nálu vlaku vzbuditi a jej přim ěti, aby vlak zastavil. 

Ve všech případech srní se však žádati toliko za 
okamžité přeru šení iízdy; nařízení dal šího zastavení 
vlaku vyhraženo jes.t jen železničnímu personálu. 

Personál železniční a vlak doprovázející nemá za
kročení četnictva uposlechnouti, jestliže by okamži
tým přerušením jízdy cestující nebo zřízenci želez
niční v nebezpečí uvedeni byli. 

Cetník má o každém svém zakročení, do výkon
né služby železniční, jež provedl nebo o něž se po
kusil, v služební cestě zprávu podati. 

Když se jedná o vyšetře n í nehod a trestných činÍ! 
jsou dle min. nař. z 20. října 1893 Č. 21704 zřízenci 
železniční povinni dáti zprávu o všech příbězích, za
řízeních a poměrech železnice se týkajících, - vyjma 
poměry, jež vztahuií se na jistá plnění dráhy vllči 
vojenské správě, ohledriě nichž má se úplné mlčení 
zachovávati - aby podali zřízencÍ!m bezpečnosti jas
ný obraz případu, o který jde. -

Dle výnosu minist. obchodu z 13. listopadu 18.'i2 
č. 22011 nesmí četnictvu a zř.ízencum bezp, činiti se 
žádná překážka, kdykoliv u vykonávání služby své 
ua železnici nebo do některé místnosti, která k ní ná
leží, vstoupiti musi, aby předsevzali úřední jednání, 
jež jim příslušÍ. -
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Dle výnosu min. obchodu z 13. března 1874 Č. 
5t\83 mfIže finanční stráž v zájmu dfIchodkovém že
lezniční Iini! překročiti, - Dle výnosu minist. obchodu 
z 10. zář í 1898 Č. 6280 dovoleno jest strážním zřízen
ci'lm zemědělským (polním, lesním atd. hlídačúm) 
vsto upiti na železnici, když toho skutečná potřeba vy
žaduje. K zabezpečení železnic. eráru má služební pán 
dotyčného zřízence vystaviti revers, kterým se on 
zavazuje nahraditi veškerou škodu, kterou by dráha 
nah raditi musela. kdyby se zřízenci tomu nějaké ne
štěstí přihodilo. Tohoto reversu není třeba. když se 
jedná o zeměpan . stráže; ohledně těchto stačí písem
né prohlášení dotyčného úřadu, že o náhradu škody 
nebude žádáno. Na zadní straně legitimace mají uve
deny hýti podmínky. za kterých možno na železnici 
vstoupiti. K žádosti železnič. zřízencÍ! musí jim býti 
legitimace předem ukázána. -

PLAVBA. Rakouská plavba jest námořská 030 
a říčnÍ. Prvější obsahuje dopravu osob a zboží "- "
po moři. druhá po veletocích, řekách a jezerech. Nei
vyšší správu vede dle min. nař. z 20. dubna 1861 Č. 49 
ř. z. ministerstvo obchodu. 

Pokud v příčině plavby řiční zemskými zákony 
nebyla dána žád ná zvláštní ustanovení, platí o ni tyto 
všeobec né normy (min. nař . z 4. ledna 1855 Č. 9 ř. z. 
a z 12. července 1858 Č. 108 ř. z.). 

1. K provozování živnosti plavební třeba jest 
zvláštní koncesse (t. zv. lodního patentu). 

2. Vůdce lodě (kapitán) musí býti plnoletý a zodpo
vídá osobně za vystrojení a zpllsobi1ost lod ě a jejího 
mužstva. 

3. Na každé lodi musí zpfIsobem každému viditel
ným udáno býti iméno nebo číslo iejí. 

4. Loď nesmí býti přes její nosnost přetížena. 
5. Lodě pro dopravu lidí určené musí býti opatřeny 

bezpečným zábradlím a musí spolu vézti úplně vystro
jenou záchrannou loďku, která jest aspoň 7'/2 metru 
dlouhá. 1 m. široká a plti m. hluboká. 

6. Lodě s pravidelnou dopravou osob a věcí musí 
míti na palubě a stanicích. kde se osoby a zboží při-
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jímají - vyloženy iízdní řády, tarify, předpisy provo- ' 
zovací a knihu stížností. 

7. Dovoleno jest přistáti teIiko v určitých přísta
vech, bylo-li nutno výminečně jinde přistáti, budiž to 
dodatečně oznámeno nejbližšímu úřadu. 

8. Zapovídá se vše, co jest na újmu plavbě, co 
spustnutí veletoku přivádí, účinnost založených děl vod
ních maří nebo poškozuje; rovněž se zakazuje všeliké 
poškození vodních' staveb, pobřežních zařízení, nebo 
jiných k plavbě sloužících předmětll. 

9. Vykopávati štěrk a sbírati kamení na březích 
dovoluje se toliko na místech úřadem vytčených, házeti 
smetí, rum, kamení, odpadky, zapáchající látky, zdech
liny a pod. do vody, se naprosto zapovídá. 

10. Díla vodní (jako mlýny, koupelny atd.), musí býti 
na obou koncích připevněna, v noci osvětlena a v zi
mě, když jest tření ledu, z vody vytažena. 

ll. V případu nebezpečí mají si bez rozdílu vúdce 
lodi, plfář, převozník, lodní mlynář, rybář atd. navzá
jem pomoci. 

12. Jezditi o závod a vedle sebe jest zapovězeno. 

13. Vyhýbati se má v pravo, předjížděti vlevo, 
lehčí plavidla musí těžším přednost dáti, v. užinách 
veletoku a kde jest silný záhyb, má loď plující proti 
proudu se vyhnouti lodi po proudu plující. 

14. Při Hzděpod mosty a na místech, kde nějaká 
loď se ponořila, nebo ztroskotala, budiž rychlost jízdy 
(plavby) zmírněna, a lodi ponořené nebo ztroskotané 
na dané znamení ku pomoci přispěno. 

15. Kapitán ponořené lodě má ponoření lodě úřadu 
oznámiti a o zachránění nákladu a trosek pečovati. 

16. Plouti v noci dovoluje se, když vftdce lodě vidí 
oba břehy. Plavba budiž zastavena, když jest temná 
noc, silná mlha; plavba lodě s vesly také tehdá, když 
panuje silný vítr, sněhová vánice, krupobití anebo tře
nice ledu . . 

17. Když lodě přijíždějí, odjíždějí, se potkají atd., 
mají si dáti předepsané znamení. -

18. Přestupky tohoto nařízení trestají se polit. úřa
dem pokutou až do 400 K nebo vězením do 40 dnft, po 
případě soudy dle odst. 137. 
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Záchranných lodí, které jsou na břehu zakotveny 
a jež určeny jsou pro náhlé nehody , nesmí bý ti k ji 
ným účelftm použito a mají bý ti vždy v dobrém sta
vu udržovány. 

Ohledně policie ří ční a plavební pro království 
Leské platí: 

I. Pro plavbu na Labi: min. nař . ze dne 3. března 
1894 Č . 39. ř. z. vedl e mezinárodní smlouvy z 23. če rv
na 182 1, sbírka polit. zák. svaz. 49. Č . 180. 13. dubna 
1844 a protokolu mezinárodní polabské plavební ko
mise z 8. února 1854 Č . 128. ř. z .. státní smlouva z 
22. če rvna 1861 Č. 103. ř. z. a p:-otokolsvrchu uveden é 
komise ze 4. dub. 1863 Č. 46. ř . z. a min. nař. z 12. pros. 
1893 Č . 190. ř. z. a 18. srpna 1897 Č. 191 ř. z. a 31. ledna 
1898 Č . 31. ř. z., tS/kajících se dopravy nebezpečných 
nikoliv třaskavých předmětÍl a látek žíravých - a 
říční řád pro plavení vorÍl po Labi od Mělníka až k 
zemskS' m hranicím ze dne 30. října 1880 Č. 83. zem. 
zákona. 

2. Pro plavbu na Vltavě s přítoky: řád ze dne 
10. (lI1ora 1854 Č . 6. z. z. , pokud se týče ze 24. června 
1857 Č. 34. z. z., a vyhláška českého místodržitelství 
ze 17. února 1868 Č. 6. z. z. , dále z 30. dubna 1874 
Č . 33. z. z. v příčině staveb vodních na Vltavě a jich 
přítocích, z 13. listopadu 1878 Č. 51. z. z. a 8. dubna 
1887 Č. 29. z. z. ohledně plavby vorů, z 9. března 1888 
Č . 24. z. z. pro r. 1887 v příčině plavby parníky, -
vyhláška česko místodržitelství z 24. srpna 1898 č . 59. 
z. z., pokud se týče z 13. listopadu 1898 Č. 76. z. z., 
týkající se změny předposledního odstavce § 4. polic. 
řádu říČ. z 10. února 1854 Č. 6. z. Z. a konečně vyhláška 
Č . místodrž. ze 7. dubna 1896 č. 3. z. Z. na r. 1897, tý
kající se předpisÍl ohledně zavedení a zachová ní po
r'ádku při přistání pltí na Vltavě v obvodu P rahy . 

Přístavní řád pro Karlín a Podol - viz vyhlášku 
českého místodržitelství z 8. srpna 1883 č. 39. z. Z. 

Pro Orlici byl vydán provisorní řád pro plavení 
vorů od dřívějšího kraj. úřadu v ' Králové Iiradci 
z 22. dubna 1861 č. 2454. O šířce pltí na Orlici viz 
vyhlášku Č. míst. z 15. října 1894 Č. 89. Z. Z. O pla
yení dříví viz odst. 236. 

2~ 
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033 PRÁVO VODNÍ. (Zákon ' z 30. května 1869 
'" Č . 93. ř. z.) § 4. »Následující vody nálež í. pakli 
tu není práv jinými osobami nabytých - majiteli 
pozemku: a) voda podzemní, která se v jeho pozem
cích zd ržuje a z těchto ven prýští. vyjma solních pra
menů. které k solnímu monopolu náleží a vod cemen
tových, které k regálu hornímu patří; b) vody, kte
ré se na pozemcích z atmosférických srážek nahro
maďuií; c) voda ve studních, rybnících, cisternách 
nebo v jiných na pozemku držitele se nacházejících 
schránách anebo v kanálech, rourách a pod. k úče
lům soukromým zřízených; d) odtoky ze svrchu uve
dených vod, pokud se prvější nevlily do jiných sou
kromých nebo veřejných vod a vlastnictví majitele po
zemku neopustily.« 

§ 5. "Soukromé potoky a jiné tekoucí soukromé vo
dy. mají se, pokud nic jiného není dokázáno, pokládati 
za příslušenství oněch pozemků, přes které nebo mezi 
kterými tekou a sice dle délky břehu jednoho každé
ho pozemku." 

§ 8. »Majitelé břehu musí bezplatně trpěti přistání 
a připevnění voru na místech úředně k tomu určených, 
dále přecházení personálu určeného k policejnímu do
hledu na vody po březích, jakož i stávající vléčné 
stezky pobřežní a mohou jen výjimečně žádati za 
odškodnění. 

§ 9. »V případu nouze jest dovoleno na každém 
vhodném místě přistáti, rovněž i náklad pltí a lodí a 
po případě i plavidla sama tak dlouho na břeh vy
táhnouti, až bude dalši doprava možna, začež nálež i 
majiteli břehu nárok na náhradu utrpěné škody.« 

§ 10. »Ten, jemuž nějaká soukromá voda náleží, 
mflže této, bez újmy práv na základě zvláštních práv
ních titulfl nabytých pro sebe a pro jiné libovolně 
užívati a spotřebovati. avšak nesmí tím ZPltsobiti žád
né porušení cizích práv znečištěním vody nebo zpá
tečným tokem. zaplavením nebo zabahněním cizích po
zemki\.« 

§ ll. ,;Vlastník pozemku nesmí libovoln ě změniti 
přirozený tok vody přes pozemek jeho tekoucí ku 
škodě Dozemku zameziti a rovněž nesmí vlastník dolní-
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ho pozemku zameziti přirozený odtok vody ku ško
dě pozemku horního. 

§ 12. Voda vlastníkem pozemku z n ějaké soukro
mé vody odvedená a nespotřebovaná musí dříve.' než 
cizího pozemku se dotkne, odvedena býti zase do svého 
puvodního koryta, vyjma. že by se odvedením jiným 
směrem ostatním oprávněncům vodním žádná škoda 
nezpůsobila.« 

§ 14. »Náležejí-li břehy nějaké soukromé vody 
proti sobě ležící různým vlastníkflm, mají, není-Ii tu 
žádného jiného práva. držitelé pozemků na obou bře
zích vody lež ící právo na používání vody do polo
vičky jejího toku podle délky jejich pobřeží.« -

§ 19. »Ti, kdož mají právo loviti ryby, nemohou či
niti námitky proti jinému používání vody, mají však 
nárok na přiměřené odškodnění. 

DÍLA VODNÍ. 1. Dle § 413. ob. zák. obč. jest 034 
každý ma.Htel pozemku oprávněn, břeh svui u- '" 
pevniti, aby jej voda nepobrala. Nikdo však nemá 
práva taková díla nebo takové kultury zaváděti, lde
rými by řádný tok vody byl změněn nebo jež by plav
bě, mlýnům, rybaření nebo jiným cizím právflm na 
újmu býti mohly. - Takováto díla mohou vflbec to
liko s povolením úřadu provedena býti. 

2. Založení a zařízení děl vodních, kteréhokoliv 
druhu (lodní mlýny, koupele, splavy, jezy atd.) vá
záno jest zvláštní koncessí, v níž má i objem povole
ných oprávnění naznačen býti. 

3. Každé přeložení, změnění nebo nové upravení 
provozovacích děl nebo opravy těchto děl, kterými se 
jich podstata stavební mění, dovoleno jest taktéž jen 
po předchozím svolení úřadu. 

Tak zv. domácí lodě lodních mlýnu a jiná plovou
cí díla mají býti dobře zakotvena a mají se od příboje 
vody na břeh ve vzdálenosti ne menší než 8 a ne větši 
než 12 m. držeti. 

Tam, kde se více takovS' ch děl vedle sebe na
lézá, má mezi nimi býti prázdn~' prostor od 8-12 m. 

5. Díla na řekách splavných, jež se nacházejí poblíž 
kursu lodního. buďtež v noci osvětlena a 6. v zimě, 
když jest třenice ledu , n3 břeh vytažena. ' 

23* 



356 

235 

(235, Převozy.) 

PŘEVOZY. (Min. nař. z 16. října 1876 č. 
128. ř. z. a z 25. července 1889 Č. 122. ř. z. 

Převozy jsou zařízení, jimiž se dopravují osoby 
a věci s břehu jisté vody na břeh protileh lý . To děj e 
se buďto po lodích (parních člunech) řízeným převoz
níkem nebo po lodích zavěšených na řetězích a lanech 
nebo konečně po lodních mostech. - Zivnostenský 
řád ze dne 20. prosince 1859 ustanovuje, že předpisy 
řádu tohoto nevztahují se na podniky stálých převozit 

Zříditi soukromé převozní podniky o ž ivnoste n
ském provozování jak na vodách soukromých, tak 
i veřejn~rch, dále zříditi ústavy takové na splavných 
řekách i bez ž ivnostenského provozování dopouští se 
toliko s úředním schválením. 

O zřizování převozú v iz výnos min. vnitra ze dne 
27. srpna 1879 Č. 4386. - Činí se rozdíl mezi veřej
nými a soukromými převozy; ony zřizuje a vydržuje 
stát a není k nim potřebí zvláštního povolení; tyto 
bývají zřízeny a vydržovány soukromými osobami, 
korporacemi nebo obcemi a za používání jich vymáhá 
se poplatek. O žádostech obcí a jiných osob za kon
cessi rozhodují správní úřady dle zákona vodního. 

Aby se pokud možno zamezilo přetěžování l odčk 
a čhll1ú převozních a předeš ly se nešťastné příhody 
tím vzcházející, též aby ti, kdož dávají se převážeti, 
sami mohli, než vstoupí na loďku, i také z loďky sa
mé snadnQ spatřiti, až pod kterou mínl se múže loďka 
nejvíce ponořiti, a aby dle potřeby sami se od nebez
pečenství chránili, nařizuje se dle min. nař. ze 16. 
října 1876 Č. 128. ř. z. a z 25. červece 1889 č. 122. ř. z. 
toto : 

Loďku převozní dovoleno jest obtížiti jen potud, 
aby uprostřed své délky neponořila se hlouběji než 
o 0·25 cm. pod krajem. Označení dovoleného ponoru 
lodního budiž vykonáno II převozních plavidel zpú 
seberu následuiícím : a) II lodí pomocí latě , na · obou 
vnitřních stranách uprostřed lodi připevněné, světlou 
barvou natřené (bíle nebo červeně), nejméně 2 rn. 
dlouhé a 5 cm. široké, jejíž spodní okraj ležeti má 
25 cm. svislé výšky pod hladinou ne jni žš ího bodu 
okraje lodního; b) u prámú rovněž takovouto latí, jejíž 
okraj spodní ležeti má 25 Cm, svislé výšky pod hla-
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dinou nejvyšší nepromokavé obruby, a c) u pIova: 
cích mostEI rovněž takovýmito latěm i, které napřed I 
vzadu svým spodním krajem 25 cm. svislé výšky leží 
pod hladinou nejnižšího otvoru v kraj i lodním. 

Výslovně se ustanovuje, že tyto předpisy vzta
hují se ku všem převozním plavidllIm a že jich še
Ueno býti má za všech okolností. Kromě toho pak na 
vn itřní stěně každého převozního plavidla výlučně ku 
přepravě osob určeného nalézati se má plechová ta
bulka na které vyZnačen bud iž největší dovolený počet 
osob,' který najednou přep raven býti smí. 

Tento největší počet osob stanoven buď bezpro
středním vyšetřením po každé zvláště pro každé pla
vicHo ku přepravě osob určené a budiž při tom hle
děno netoliko k váze přepravovaných osob a břemen 
od nich spolu vzatých, nýb rž i k ostatním pomerum 
místním. Vyšetřování toto, jakož i stanovení dovole
ného ponoru \iykonáno buď za spolupúsobení techni
ckirch orgánú. Co při příslušném jednání úředním ?ylo 
sh ledáno, budiž PO každé vyznačeno. několIka ra~ ltky: 
jež na zevnitřní straně .okrajú lod11l~~. bezprostrednť 
na koncích lati dovoleny ponor zl~aclc!ch a I~ad pO.: 
kračováním dolního kraje těchto latI vpaleny by tl m.a]\ 
tím zpilsobem, aby i netechničtí dozorčí ol:gánové, ]a: 
ko starostové obecní, četníci atd. vykonavatl mobil 
jednoduchou kontrolu, zda přesně šetří se dovo l el~éh~ 
ponoru a dovoleného největšího počt,? .osob, n~?rz 
aby také porouchané latě ponor. znaclcl nebo .Slslo 
počet osob udávající obnoveny byt I mohly _be~ ured
ního spolupúsobení. Razítka tato v pOd?be ~tverce, 
jehož strana 5 cm. jest dlouhá, obsahovatI ma]\ obraz 
císař. dvojhlavého orla, dále písmena G. T. _(qe~~tz
liche Tauchung, t. j. zákonný ponor) a konecne clslo 
značící největší počet osob. 

S tan e-li se pak že za příčinou obt ížen í loďky 
plocha vrchní prken' na zevnitřních stěnách jej~ch při
dě laných přijde v rovnost s hladlllou vod11l, tedy 
došla loďka největšího ponoření, k!eré !~st ,do':'9 Ieno, 
načež nesmí se již žádný pocestny a zad na _tlze na 
loďku přijmouti. Shledalo-Ii by se teprv, kdy z loďka 
již od břehu odrazila, že jest _přetí že!.,a, povlllen bude 
převozník, jeti s ní zase nazpet ku brehu. 
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Vťtd~i pře~ozníc~ plavIdel smějí bý ti toliko 
f~:;~c~~1 ~nale'l Hch~ při~l1ěřená zp úsobilost prok~~~~; 
Jetou pra~sfvec (Ou zkouskoll nebo bezvadnou dlouho-

toto ~/~eř~~~~N,iJ~~t~~sťáond[~i~~te~tJ:~Joszulneb,o převozník 
huje obec z/tk t . " "e ( nemu nevzta-
30. září 1857 Č ~g8 ,t estT'. dle nanzení minist. ze dne 
opatřením iežÍo se 1. ~I Vtt ~dSt. ~92)! nehledíc k jiným 
trestuhodný převoz~?k ~e o o~sltlrOasntl, u~ml!t mají, ž~ toti i 
n ' k" I, ze ztvnost prevoz 
., I~ a ,se zas,tavt . at~i., připomen ul-Ii pak některý ces tl;
JICI PI ~vozmkovl, ze l oďka jest ř f v ~ 
toho prevozn ík, pokládáno to bu~ ~~zeI)tv[~at't'e'zva .!I~dblal-III 
nost. UHCI o (O -

. .1:ot? na!JzenJ plibito buď u přívozu rovněž 
Jakc )~na nanzem, prevážení se týkaj' , tak 

~radové politi~tí a P?licejní, zříZ~~~i při stavbách 
vOdm~, stal ost~:,e o?eclll a četnictvo přihlížejtež k t _ 
mu, a y toto nanzem bedlivě bylo zachováváno. o 

V. ZEMĚDĚLSTVl. 

236 LE,SY. Zákon z 3. prosince 1852 CV 250 ' a pro d v, - . . r z 
(viz VYII/ 'kv~ eCI n~r. mm. z 3. července 1873 č 6953 

1 us II ces. mlst. z 1873 Č. 66 z z) . 
1 .R ... 

lesy ~tát~l~e~n~vají ~e: a) I,esy či _~vozdy říšské, totiž 
státními (viz n~f.°~in kter~ sde bPflmo spravují úřady 
bi lb' '. . z . II na 1873 Č. 44 ř z) 
cím e~ěS~s~~~ ~ ]. le~y aks,adky( lesní, jež náleže jÍ ob~ 
vence 1853 č 130 v,en o) vs Y)m viz cís. pat. z 5. čer
. d tl" ' h . - r. z. , a c lesy soukromé t j les" 
~ebl~~í t~YC d ob~a~ů st_át~ích, ro~ličných řádf;, kláŠtert1, 
se zaklád~]'~ ;~I 'pomOl~~cne ~akovych společenství, které 

" e t II p'rava soukromého. 
.. 2. Bez ú~edního povolení nesmí nikdo les v mí 

~d~lul~1~íbl 07 eK~~in~uko ~I~d~ ~i n~~! I~IČ~(f~~lr~r:~~í~L s;v;~~~~~ 
- za azdy a r. 

(236, Příslušnost ohledně sporl' ,v příčině lesů. \ 

4. 2:ádn ý les nesmí se zPllstiti , t. j. nesmí se v něm 
tak h ospodařiti, aby tím nastalo nebezpečenstv í , že by 
se v n ěm dří v í nemohlo dál e pěstovati, nebo že by se to 
stal o naprosto nemožný m, aby se v něm dříví vycho
vávalo. 

10. V částech lesa k zamlazování ustan ove ných 
nesmí se pastva lesní provozovati a do ostatních částí 
lesa smí se jen tolik dobytka honiti, kolik ho tam na
le zne potřebné potravy. Držitelé lesú a ti, již mají prá
vo pást i, mají zabrá niti, aby dobytek pastevný do míst 
zahájených nevníkl a to buď tím, že ustanoví k tomu 
ú čelu pastýře anebo jiným zpllsobem. Také nemá se, 
pokud to jest přípustno, iednotlivě, nýbrž společně 
j.iústL Dobytek se má hnáti vzhledem na potřebné še
tř e ní lesa po případě i po oklikách. 

11. Stelivo, záleží-Ii ve spadlém listí a jehličí a 
v mechu, sbírati se smí toliko dřevěnými hráběmi a 
není dovoleno rozhrabávati jimi púdu a ji sbíratL Vřes, 
borllvky a jiné podobné rostliny, kterých jako steliva 
použito býti mú že, mohou jen se šetřením jiný ch mezi 
nimi se nalézajících dřevných rostlin sekány býtL 

V proběracích sečích má dobývání steliva zanecháno 
bý ti, rovněž i v mlází, by la-li by tím opětná výchova 
lesa oh rožena. 

12. Větvového stlaní (klestil, kde se ho užívá, budiž 
nejdříve dobýváno v pasekách a v proběracích sečích. 

13. Stelivo smí se bráti na témž místě nejvýše 
každ~' třetí rok a nesmí se nikdy bráti zá rove i'! stlaní 
hrabané a klestěné. Užíti však mlází za stelivo, jest 
podle zdání držitelova dovoleno. 

17. Veškeré lesní produkty mohou z lesa odklizeny 
bý ti na stálých nebo jinak od držitele lesa určených 
cestách nebo pozemních smycích. 

18. Udají-Ii se pochy bnosti, vady nebo spory v pří
čině lesů, které jsou lesními služebnostmi obtíženy, po
kud se týče ohledně užití svrchu uvedených ustano
vení, rozhodují tu politické úřady a sice s vyloučením 
právní cesty . Držitelé leslt , kteří proti t ěmto ustanove
ním a proti dotyčným nařízením polit. úřadu jednaií, 
mají v každém jednotlivém případě bý ti trestáni po
kutou od 40-400 K. Přestupky majitelú lesních sl užeb
ností tres tají se jako lesní pych (§§ 60.-62.). 
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19. Když toho pilně vyhledává bezpečnost osob, 
maj etku státního a so ukrom ého, aby se v lesích ně
jaké zvláš tní opatření u činil o, na př. aby se učinilo 
ochránění nějaké proti lavinám, proti strži skal, pa
dáni kamení, ses utí hor, sesypávání země, a pocl., mtlže 
to s tát n aříditi a les dáti pod spravidlo, To zá leží v tom, 
že se zev rubn ě před ep íše, jaký m zv láš tním zpúsobem 
se mf! les opatřiti a že se co možná zjistí, aby se dle 
toho postupovalo. 

26. Plavení dříví. Doprava dříví po vod ě v nevá
zaném stavu č ili t. zv. plavení, cl{l'e plavení spojeného 
a nespojeného dříví pomocí zvláštnicll plavebních sta
veb, jakož i ku zř ízení plavebních staveb jes t třeba 
zvláštního povolení. 

34. Každý podnikatel, jenž plavení dříví provo
zuj e, jest povinen břehy, budov y a v odní díla, jež 
plaven ím jsou ohrožena, pokud to politický úřad uzná 
za nutné, ochrannými stavbami zabezpečiti. 

38. Plavební dříví vyjímajíc dříví polenové 
a klacky, musí bý ti označeno zvláš tní známkou, jež 
polit. úřadu budiž sděl ena a tímto veřejně vyhlášena. 

41. Přestupky ustanovení vYdaných ó plavení dříví 
a ' přís lu š ných stavbách podléhají trestu, jenž se vyměří 
dl e výše škody zpúsoben é a sice je-li škoda nepatrná, 
podléhají vězení od 1 dne do 3 týd nú nebo pokutě od 
10-200 K, je-li škoda značnější, vězením od 2 tý dnú do 
3 měsícú nebo pokutě od 200-1000 K a nebo konečně 
mají za následek odnětí dotýčného oprávnění. Pachatelé 
mají kromě toho veškerou zpúsobenou škod u nah raditi. 

43. Obecní představení a politi čtí úřadové jsou po
v inni podnikateltim, kteří plavení dříví provoz ují, ná
pomocni býti k tomu, aby opět přiš li k odp}ulému dříví. 

44. Sdělá-Jj se v lesích nebo na kraii lesů oheň. 
nebo užívá-Ii se tam věcí pro oheií nebezpečných, má 
se př i tom předsej íti s největší opat·rností. Vzejde- Ii 
zanedbáním opatrnosti této nebo z jiného zav inění 
ohn ěm škoda, povínen jest ten, kdo tím je vinen, š kodll 
takto povstalou nahraditi a nenastupuje-Ii tu obecný 
trestní zákon, mú že mu uložena b~rti pokuta od 10 do 
80 K nebo vězení od 1-8 dnú. 

(236, Lesy : pych.) 361 

45. Kdokoliv nalezne v lese nebo na kraii lesa opu
štěn ý oheň, má to oznámiti obyvateltim nejbližš ího sta .. 
vení na té straně, kterou jej cesta vede. Obyvatelé ti 
jsou povinni, oznámiti to ihned představenému nejbliž
š ího místa a majiteli lesa nebo jeho zřízencúm lesním. 
Opo mene-Ii kdo oznámiti, že les hoří, pokutován bud 
10- 30 K nebo vězením 1-3 dnL!. 

46. Nlajitel lesa, jeho zřízenc i lesní nebo předsta
vení mís tní mohou veškeré osady okolní vYbídnouti, 
aby přišly hasít požá r lesnÍ. Lidé vybídnutí mají ihned 
s nářadím haSičským k tomu potřebným, jako šp ičáky, 
motykami, lopatami, seke ramí, líhami atd. pospíšiti na 
místo, kde hoří a poskytnoutí tam skutečnou pomoc. 
Představení místní a zřízenci lesní mají s lidem hasí
cím s sebou jíti. Říditi hašení přísluší tomu zřízenci 
lesnímu nejvýše postavenému, kterýž jest v místě pří
tomen a kdyby tu takového zřízence nebylo, tedy před
stavenému obce místní, v jeÍÍmžto okršku hoří anebo 
jeho náměstkov i. 

47. Komu řízení toto přísluší, toho má se vždy bez 
výminky poslechnouti ve všem tom, co za příčinou uha
šení ohně bylo nařízeno. Když se oheií uhasí, má se 
na spáleništi den nebo dva a dle potřeby i déle hlídati, 
a za tím účelem mají se osoby k tomu potřebné usta
noviti. 

48. Přdstavení místní, kteří by opomenuli u činiti 
vybídnutí k hašení požáru lesního, buďtež potrestáni 
10- 100 K, ti pak, kdož by vybídnutí takového od 
představených místních učiněného bez dostatečné pl"í
Činy neuposlech li , potrestáni bud'tež 10- 30 K nebo vě
zením od jednoho až do 3 dnll. 

5(1. Poškozování lesu hmyzem budi ž vždy bedlivá 
pozornost obrácena. Majitelé lesll anebo jich zřízenci, 
jež takovéto poš kozování pozorují, mají povinnost, 

když prostředky oproti tomu pou žité nedostaČÍ a jest se 
obávati, že i sousední lesy tímto zlem budou stíženy, 
oznámíti to polit. úřadu a to pod trestem od 10- 100 J( : 
k tOIllUtO oznámení jest ostatně každý oprávněn . 

52.-58. O právech a povinnostech přísežného les
ního pe rsonálu viz odst. 32. 

6(:. LESNÍ PYCH. Za takový lze pokládati a má se 
tresta ti : 1. Sbírání klestí a suchého dříví či souše; 2, 
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kdy ? by kdo nasekával nebo Iihoval stojaté stromky a 
týčky, je navrtával, osekával nebo řezal do nich vruby , 
leze na ně pomocí kotvic, odíral je vozením nebo vle
čením dÍ'Íví nebo kamení, oklepával a stloukal je a kúru 
z nich loupal (dělal pásy či líhy , pružil nebo je krou
žil): 3. přivlastnil-Ii by si kúru ze stromú poražený ch, 
obnažoval stromúm kořeny, kopal pařezy, osekával a 
otrhával vršky , větve a sněti a odtrhoval listí (klestil 
je): 4. když by někdo vykopával, vysekával nebo vyta
hoval mladé sazenice a křoviny a dobý val metli čí , 
prouti, houžví , lýček na obruče a jiného drobného dří 
ví; 5. když by kdo sbíral mízu stromovoU (pryskyřici , 
terpentin, mízu březovou a javorovou), úrodu lesní (se
meno dření, ovoce lesní, borúvky, jahody a pod.) , 
honby a doutnačku čili shnilé dřevo a kdyby kopal ko
řeny; 6. když by kdo, nemaje k tomu práva, dělal sob('S 
stlaní všeliiaké (bral listí, jehliČÍ, plevel, mech atd.) , 
zvláště pak když by to činil motykou nebo hráběmi 
žclezn~' mi; když by si pÍ"ivlastnil zemi, hlínu, rašelinu, 
kamení, sádru, a jiné věcí minerální, když by odkopal 
trávníky (ryl drn), pak když by žal, sekal nebo trhal 
lesní trávu, byliny a jiné rostliny, jež náleŽÍ ku hospo
dářstVÍ lesnímu; 7. když by kdo zůstal v lese proti vý
slovnému zákazu lesn. zřízencú (§ 55.), když by dělal 
nové cesty nebo stezky anebo jezdil nebo chodil po ce
stách nebo stezkách, po nichž se již nejezdí nebo ne
chodí, když by zřizoval smyky, odváděl vodu do sou
sednÍch les ll, zakládal uhelniště nebo jakkoliv jinak 
užíval lesní púdy; 8. když .by kdo, nemaje k tomu prá
va, vháněl dobytek do cizích lesů vůbec, nebo kdyby 
tam vháněl více dobytka nebo dobytek jiného druhu 
nebo stáří, nebo když by užíval lesní pastvy na jiných 
m!stech nebo jiného času, než mu bylo povoleno. 

. 62. Pokud nemaií místa předpisy obecného trest. 
práva nebo ustanovení §§ 44. až včetně 51, dále § 61., 
mají jednání, jež v § 60. za lesní pych jsou prohlášena, 
tedy také i přestupek majitelú služebností lesních 

(§ 18.) dle poměru polehčujících a přitěžuiících oko!
nostÍ, trestati se pouhou dútkou nebo vězením od 1-14 
dnů nebo pokutou od 10-100 K. 

63, Žene-li se dobytek zpúsobem neoprávněným 
do ciz íc~: le,sll an ebo nechá-li tam z nepozorností. nemá 
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majitel lesa nebo ' 1 o ~ 
z pra vidla (§ 65.) pJ~ I~ na,m est~ k (z!í<zel~cové lesní) 
nlčřeným zpúsobem r~~~;1 J~J zab~I, ~lllZ~~ Je však při
utrpěl, mú že tolik kusů dl~1 ane o Jes.tl.lze tím škodu 
odškodnění jest zapotřebí~ .p!~f}a~a~'t'k koli~ <k ,ieho 
dOlluce]), aby jej bezjJl'odle ~ ~ h 10 yt a muze bYŤ! 

6' , " , . . ne vy na. 
'i . lvla]Itel lesa nebo jeh 't ' 

le,m zabaveného dobytka d o ~<l~ upce ma se s majite-
za rovei1 s oznámení tres? . nu ,d?hood~outl anebo 
nením dobytka 'h' tlllh,~ lednanl, Jez bylo ho-
~ o ~ spac ano u uradu k 'o 't ' 

PrIslusného nárok na náh;ad < ' I ~ze,1lI restnlmu 
pi"Ípadě však dobytek zabavUeS~OdY ,vtzneDstl, '; opáčném 

, b ' t ' ny vra Itl. o skod ' ,' 
m,t . ~ I nahrazena, mají se vpočítať' Ol h , :>:.' Jez 
bavel1Im a ošetřováním d I I Vy ? y, Jez za
vitě i zaplacení lidí jichž obytkoa zabaye!leho (jmeno
užito a jichž bylo třeba) ~%!o ~'lode~nalll do?ytka po
musí však vrácen bor o u~.? I o. abaven y dobytek 
nou jistotu poskytl ) e\ Jestl~ze majitel jeho přim ě ře
neznám anebo nebÝlo-ll lž á~aJ!t~I, zab31vené~oo dobytka 
no, má poškozený v dot ~ noe I eyne. Jedna~ 1 spá~há
na náhradu škody u civil ycnedm prIpaae vznestl narok 

65 N o ~, • sou u. 
• j emuze-lJ zabavení ko o předsevzato bý ti jest d 1 z, OVoCI.' pras::t ~ drůbeže 

~~~~ftý Př~ob~\~tSť~l~d p"acl~a~~I~n~,~i;;Jěř:;ptr~l~f~d n~~:f. 
za nechán. IZ pro ma]ltele Jeho na místě 

tí6. Jestliže se mÍl že PI' k o ť < 
by- tka v sousedním le;e te o az:: I, ze uS,chováním do- ' 
č~n~otvím uchráněn bý ti mogfo( 1~~dtO hďozlcím n~bezpe
Vttnlll, krupobitím atd) to'" u 10 Y I o?~tka pred PO" 
lesa trestno. Skoda ř: t z n~1lI zahonalll ?obytka do 
nahražtna. p I om zpusobena mUSI však býti 

67. Pastýři, kteří proti t o 
jednají, buďtež dle § 62 t us ap~velllm les. zákona 
utrhne, zničí nebo n.eYJ'akO yyo res!anbl. Kdokoliv háječku 
1 o. ' m zpuso em pos~k dO b 

z (az!, Jest povinen za to 'h o , o I, ne o 
~(l1(1 tu nejde o nijaký tr~:tn~ad!, d~V' a orná býti, po
Jako lesní šklldce trestán v y ?1Il e zak. trestlllho, 
pokutou od 10- 30 I(. ezelllm od 1- 3 dnů nebo 

G8. I<ízení ve příčině vše h t' t o h ~ . o 

pečnosti majetnosti lesní k~ -' es IlIC < elllu proti bez-
t res t. se tre ~ t 3 jí, při s lll š í 'S O I\Jť;~l ~~·~ st~t~~bŮ~~~ž~á_~io~ ~ 
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však, že taková to jednání jsou toliko př~stupky právě 
uv edené (lesní pych. §§ 60.-67.) a},ebo . pres tupky usta
novení o plavení dříví a plaveb lllch stavba ch (§ ~l.). 
pří~; lu š í ří zení a trestán í polit. úřadu I:ovně,ž tak, Jako 
ohlednt přestupků spáchany ch majitel! lesu. (~ }8) a 
ohlcdnt nedovolených jednání a. o l~om en~tl . Je~ JSOU 
jmenována v §§ 44.-51.). Promlcen!m .(I1!II1. nal. z. 3: 
května 1855 Č. 84 f. z.) zaniká vyšetro~a.1lI a P?trestan l 
olltch trest. jednání a opomenutí, l<te re JSou prestupkv 
zá kona lesníh o a jež nemají se po.s uzovatl a tr~statt 
dle všeob. zákona trestního, paklIze pac.hatel behem 
6 měsícú od dne. kterého či n byl spáchan, nebyl ve 
vy~etřování vzat. , .. . 

69. Řízení pro takový to přestupek nema by tl toliko 
zavedeno a provedeno na požádání poškozeneho nebo 
oznámení někte rého k dohledu na lesy. !)ole . • ~ lI1o~rady 
atd. veřejně od obce nebo od soukromlllka z rt zer:~h9 a 
úřadem pod přísahu vzatého úře~ní.ka ne~o st:~zn!ka 
(hlídače lesního, polníh.o neb~ v \l~, cn'~9) , dal e n eJ~keh () 
úředníka nebo služebnlka vereJneh~ L}rady ~ezpe~nost
ního, zv láš tě četníka a stráže fin.ancnl,. ny br~ take ten
kráte, když politický úřad J akyr~kollv zpusobem se 
o spáchaném lesním py chu dovede !. , , 

Viz zemský zákon pro královstvl Česke z~ v dn~ 
14. ledna 1893 Č. 11 z. z. o dohle~u ku hospodarst;:1 
v lesích obecních; - dále výno~ m\l~ .. orby ze dne 21. 
července 1883 Č. 137 ř. z., ktery m. ~rI. vokr~s .. heJtn:al: ~ 
shích zřízeni by li lesnicko-t~chlllctl urednl.cl polIt~cl~e 
sp rávy, - a min. nař. zL. hs!opadu .1895. c. 1?5. r. ;~. 

. o organisaci lesnicko-techlllckeho pel sonalu pn pol". 
úřadech. . 

37 MYSLIVOST (honba) jest upravena. jed-'2 notlivými zemský mi zákony, jež .sko.ro v~ecky 
mají následující stejně znějícÍ ust~nove lll n;1I1. v'(nosu 
z 15. prosince 1852 Č. 257 r. z. (CIS. patent z ~. bl ezna 
1849 Č. ,154. ř. z., jímž by lo cll"íve ~IPraven? y~avo hon
by pro všechny korunní zem ě, ma dnes Jeste platnost 
toliko v n ěkterých zemích .) ... • 

§ 1. Právo honební.zá~eží v o l~~áv n ě l1\, m aJl~e IL.I . ne
bo pachtýřil honby , uZltecnou zver: ktera .v I :VII e~l~ 
jeiich se objevuje, chovati v takovet;!. mnozst,:,.I, kt~1 e 
vzdelání polí , vinic a lesů není na Ujmu - Jl umele 
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chytati nebo zabíti, jakož i všecka škodlivá zvířata 
kdykoliv zab íti nebo jejich ml áďata zahubiti. 

§ 2. Každý majitel nebo pachtýř honitby má právo 
nasazovati v lesích, na polích nebo v křovinách ba
žanty, honiti zaiíce a jinou zvěř ve svém okresu, po
kud se tím nepoškozuj e jakákoliv držba pozemková. 

§ 3. Černá zvěř (divocí kanci) smí se chovati jen 
v uzavřených oborách, z nich ž uniknouti nemůže. Po
stihne-Ii ji kdo mimo oboru, múže ji - jakož i vlky, 
lišky a jinou dravou zvěř - každý zabíti; zastřeliti ji 
mohou toliko osoby k nošení zb raně oprávněné. 

§ 4. Každý držitel honitby jest oprávněn honiti ve 
svém okresu i zvěř přebíhaiící a zvěř ocitnuvší se v je
Iro okresu všemožným a libovolným způsobem chy
tati, stříleti neb jinak usmrtiti. 

§ 5. Zv ěř, která byla ve vlastním revíru poran ěna 
a clo cizího honebního okresu veide, nesmí do tohoto 
pronásledována býti, nýbrž náleží maiiteli tohoto ob
vodu honebního. 

§ 6. Dovoluje se ve vlastním revíru železa a oka Ií. 
čiti a vlči iámy dělati k uvarování škod a neš těstí musí 
však snadno viditelná obvyklá výstražná znamení po
stavena býti. 

§ 8. Každý může svého lesa a louky dl e záko na 
lesního užívati. 

§ 9. Tímto zákonem upraveno jest také honění do
bytka v lesích a na paloucích. 

§ 10. Úřad má nad tím bdíti, aby chování zvěře ne
bylo kvlturám na újmu a aby se příli š nevzmáhala . 

§ 11 . Každý vlastník pozemků jest oprávněn ohra
diti své pozemky, lesy i luka tyčemi nebo ploty v ja
kékoli výšce, nebo vyházeti příkopy, aby tam zvěř ne
mohla vnikati a zamezila se škoda z toho vznikající; 
tyto však nesmí býti k chytání zvěře zařízeny; v kra
jinách na vodách ležících mají se udělati každ:\rch 500 
krokft vrata, aby se jimi mohla zvěř při Vystoupeni 
vody zachrániti. 

§ 12. Jakmile se jest citelné škody obávati, jest 
každý oprávněn zvěř způsobem jakým koliv (hastroši, 
ohněm nočním, hlídáním lidmí nebo PSy) vyháněti se 
svých polí, luk i vinic. . 

§ 13. Na osení, na osetých pozemcích kteréhokoliv 
druhu (vyjma v zimě ) a před skončením vjnobraní VE; 

, 
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vinicích nesmí ani držitelé honitby ani myslivci pod 
žádnou záminkou honiti, nebo hledati se stavěcím psem 
zvěř, ani pod záminkou, že se chtí podívati na vejce a 
hnízda bažantll a koroptví. 

§ 14. V nejbližším okolí osad, domll a stodol smí 
se zvěř hledati, také sítěmi chytati, nikoliv ale po ní 
stříleti, a zapovídá se také položiti železa nebo pastě, 
jež by lidem nebo dobytku (domácím zvířatllm) mohla 
býti nebezpečn5rmi. 

§ 15. K náhončím a krajským honbám mohou ja
kožto lovci ty osoby připuštěny bý ti, které maií zbroj
ní pas, uměií se zbraněmi zacházeti a po myslivecku se 
chovati. NáhončÍ honby v lesích a na lukách buďtež 
u veřejnou známost dány, aby se ti, kdož sbírají nebo 
kácejí c1fíVÍ, nebo povozy jezdí, mohli dříve vzdáliti. 

§ 16. V neděli a ve svátek jsou takovéto honby 
zakázány. 

§ 17. Každá zvěří způsobená škoda musí se ma
jitellIm pozemků nah raditi. 

§ 18. Právem honebním nemá však býti zamezeno, 
aby každý, jenž v nějakém honebním okresu pozemky 
má, tyto neobmezeně užíval, příbytky a hospodářská 
stavení stayěl, louky zbavil bodláčí a plevele, požal, a 
sviH dobytek na nich v určitou dobu pásl; ku zřízení 
jednotlivých chat, domků a jiných stavení na loukách 
a v lesích třeba jest však úředního povolení. 

§ 19. r~ovněž i majitel honby má býti chráněn oproti 
zkracování svých práv . . 

§ 20. Slídících psů sousedního majitele honby má 
býti dle možnosti šetřeno a jestliže poraněnou zvěř 
staví nebo chytí, pokud možno zachyceni a majiteli 
vráceni; psi, kteří nejsou k honbě určeni a v lese nebo 
na poli se potulují, buďtež zabiti. 

§ 21. V cizím okresu honebním nemá se nikdo -
vyjma když jde po silnicí nebo pěšinách - dáti do
padnouti s ručnicí, bYf by i měl zbrojní pas; kdo proti 
tomu jednají, podléhají trestu. K honbě oprávněné 
osoby a jich dozorčí orgánové mají se navzájem vy
kázati zbrojními pasy, kdykoliv se potkají na hranicích 
honitby, na společn5rch cestách nebo tam, kde prlkhod 
z jecll1c;]1O revíru do druhého jest nevyhnute ln~r m. 
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§ 22. Kdo nalezne zvěř. která se sama napíchla ne .. 
bo poškodila a blízka jest zahynutí, nemá práva, si jí 
ponechati. 

§ 2il. Chytati a stříleti cizLzvěř druhu kteréhokoliv, 
jest krádeží; pytláci a ti, kteří jim jsou nápomocni ne
bo na krádeži účastenství mají, budou potrestáni dle 
zákonú trestních (viz odst. 163. a 168.). 

§ 24. Jestliže by se v revíru ozbrojený pytlák na 
za volání nevzdal. ný brž odpor kladl, tož mají myslivcí 
právo, k ochraně svého života zbraně použíti. 

§ 25. Místní představení, osoby ve službě veřejné 
bezpečnosti postavené jsou povinni, ty, kdož způso
bem néoprávněým na zvěř léčky strojí, ji chytají ne
bo po ní střílejí, vypátrati, je jako zloděje zatknouti 
a soudu dodati. 

§ 20. Je-Ii důvodné podezření, že zvěř způsobem 
neoprávněným byla ulovena, mají se k honbě opráv
něné osoby obrátiti na soud, aby zavedl vyšetřování, 
nUidy však nesmí samostatně ani sami ani svými zří
zenci domovní prohlídku předsevzíti. - Ohledně pře
stupkú tohoto zákona jsou, pokud nemá místa trestní 
zákon, příslušnými úřady politické. 

27. Čas, kterého nesmí se zvěř honiti, chytati ne
bo zabíjeti, jest v jednotlivých zemích rozličný; -
dravou zvěř jest dovoleno kdykoliv chytati nebo hubiti. 

O tagliích za chytání dravé zvěře viz odst. 194. 
Od 10. dne, když nastane čas hájení zvěře a po vše

chen tento čas, není dovoleno připravovati zvěř, kte
réž se šetřiti má, k požitku, ji na prodej nositi, na 
trzích, v obchodech nebo jinde na prodej vystaviti a 
prodávati nebo prodej její sprostředkovati, konečně ji 
v soukromý ch domech nebo hostincích podávati. 

V Čechách platí zákon o myslivosti z 1. června 
1866 Č. 49. z. z., jenž pozměněn zák. zem. z 21. února 
1870 Č. 15. z. z., - který ustanovuje: 

§ 24. Právo myslivost osobně PrcYvozovati mají : 
a) pán myslivosti, t. i. držitel pozemku, jenž má právu 
myslivost samostatně provozovati (§§ 2. a 3.) a ná
jemce myslivosti v mezích honebnosti jemu přísluše
jící; b) osoby myslivecké pod přísahu vzaté, ve služ
bě pána myslivosti nebo společenstva honebního po
stavené ; c) hosté na honbu pozvaní, 
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§ 25. Za hosta při honbě pokládá se ten, kdo má 
lístek na honbu a buď ve společnosti s pánem -mysli
vosti anebo s jeho povolením myslivost v jeho hon 
bišti provozuje (písemné povolení pána myslivosti, kte
r';m se jest vykázati, kdykoliv toho zřízenci žádají. -
Neplněni tohoto nařízení tresce se dle § 42, tr. z.) . -

~ 26. Kdo chce myslivost osobně provozovati, zjed
nej sobě lístek na ·honbu a měj jej, když provozuje my
slivost, při sobě. Lístky na honbu vydává výbor okres
ní toho místa, kde se žadatel zdržuj e, v Praze a v Lí
berci městská rada. Lís tek svědčí na jméno toho, ko
mu se vydává, vy dává se jen jedné osobě na jeden rok 
a má platnost v celé zemi. 

~ 27. Služebnictvo k provozování myslivosti a k 
přihlížení k ní zřízené a pod přísahu vzaté obdrží na 
místo lístků certifikáty na honbu na čas služby. 

§ 28. Lístků na honbu není dovoleno dávati : 1. 
nezletilý m, leč by za ně žádal zákonný jich zástupce, 
žákfl111 lesní školy neb akademie, leč by žádalo i'edi
telstvÍ, a učňům a mládencům mysliveckým, le č by 
žádal jejich pán nebo správce lesního revíru; 2. oso
bám choromyslný m a opilcům ze zvy ku; 3. lidem chu
dobný m, kteří se chovají z důchodfl obecních nebo 
v Íl:,tavech dobročinných; 4. dělníkům za mzdu denní 
neb týdenní pracujícím; 5. těm , kdož nemají pasu na 
zbraň; 6. tomu, kdo nalezen byl vinen nějakým zlo
činem proti bezpečnosti osoby nebo majetku - na do
bu 10 let; tomu, kdo nalezen byl dle § 335. tr. z. vi
n~n pfečinem proti bezpečnosti života neopatrný m za
cházením se zbraní, nebo přestupkem krádeže, Ílča
senství v krádeži, zpronevěření a podvodu po dobu 
5 let, -- a 7. po 3 léta tomu, kdo byl potrestán pro zlé 
'užití honeb. lístku. 

§ 32. Od 1. Ílnora až do 31. července má se vilbec 
zvěře honební šetřiti a hájiti, pročež zapovězeno jest 
v tom čase takovou zvěř honiti, ji usmrcovati a chy
tati, též sbírati vejce takových ptáků, kteří se mají 
šetr-iti, kterážto zápověď nevztahuje se k oborám, v 
nich ž se chová zvěř daňčí, zvěř vysoká a černá. 

Výjimkou ale může se také v čas šetření a hájelii 
;<: věř') stříleti : a) všeliká zv ~ř škodná, ač nepožívá-li 
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ochra ny zák-ona ; b) od I. března a ž do 31. května slu 
ky lc? ní, kcholi t i č ili ptáci tetřev i, t etřiv ci a j e řábci; 
cl ocl 1. července až do 31. ledna divoké husy a kach
ny ; d) orl L k v ětna až do 31. ledna srnci. -

§ 33. Pokud úroda není s pole sklizena, neni do
. volenci bez p řivo l e ní toho, č í -úroda jest, ani na polích 

hon iti .ani PSLI honicích . na n ě vpo u š těti , leč tu, kde 
JSOll brambory, ř e pa a zelí. 

§ 34. Ocl 14. dne, když nas tan e čas hájení zvéř e a 
po všechen tento čas není dovoleno prodáv ati zvěře, 
kteréž se má še tfiti, ani vajec jejich. 

§ 3.5. P o čas k honbám ustanovený má si každý 
zvěřin á í' na zvě ř p roclávanou lís tek dodávací opatřiti , 
kte r:íT vydává pán myslivos ti a k jeho rozkazu n ěkte
rá zřízen á osoba mysli vecká. V něm má se pojmeno
vati olu'sek honební, z n ěhož zvě ř pochází, druh zv ěr- e 
a p očet kusů , a má se připomenouti den, rok vy dání 
lístkc!. Donesl- li by kdo zvěř bez lístku dodacího, bude 
mll od ve ře j n~'ch orgá nú skonfiskována. - Vzorec líst
ku dodávacího podává vyhl á ška Č. místodrž. z 28. úno
ra 11\86 Č . 15. z. z. 

§S 3(,.-39. Zvěř do ok a do pas tí lapati jest za
po věz eno - vy jímaiíc zvěř škodn ou. Zvěř postřelená 
m r'lže s e na cizí pozemky s tíhati jen tehdá, když k to
mll svol í ten, kd o na nich má právo myslivosti. Di
vocí ka nci ( če rná zvěř) chovati se mohou jen v obo
rách zavře ných a tak opatřených, aby z nich nemohli 
vy b"'hll out i. P ostihl-Ii by kdo zvěř černou vně obory , 
nllUe h . vy hl edává- li toho obrana osoby nebo majet
ku , každého času usmrtiti, rov n ěž jako vlka, medvě
da a jilJ ou zv ěř škodnou. Každý má právo zvěř od 
sv~r ch pozem kú k l apačkami , hastroš i a ploty k ťomu 
konci zř í z en :í: m i zap uzovati a z v inic a zahrad vystře 
lcním plaš it i. 

§ 40. T i, kd ož mají ps i, přihlíž ejte k tomu, aby 
v cizím honbišti nehonili. Kdo by proti tomu č inil, po
kutová n bu d' pokutou od 1- 4 K. Byla-Ii by v n ěkte
I ém revíru ve vzdálenosti nejm. 200 sáhú od nejbli žšího 
dom ll posti žen a kočka s e potuluiící neb o by l-Ii by v 
téže vzdálenosti posti žen pes, jenž by v nepřítomnosti 
pénél svého honil , mú že je pán honby usmrtití nebo dáti 
usmrtiti. 

24 
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§ 42. Pi"estoupení tohoto záko na se pokutuje: 1. 
Kdo by ]lešE:tm zápovědí v tomto zákoně (§ 32., 33., 
36.) dal1~r ch - č in ě iim na odpor, potrestán bude po
katou úd 4--40 K, dopustil-Ii by se toho znovu a ž du 
100 K nehledě k tomu, zdali na tirž čin v jiných záko
nech trest uložen. 

Touž pckutou potrestán bude: 2. ten, kdo by lístku 
na bOllbu zle užil , zjednav so bě lístek cizí a použiv 
ho, nebo kdo by svého lístku někomu iinému na provo
zování honby postoupil; 3. ten, kdo by nemaje 
platného lístkn nebo cert ifiká tu , myslivost buď sám 
provozoval anebo hostem n ěkte rým. kteří by platného 
lístlw neměli, provozovati dal ; 4. ten, kdo by nemaje 
k tomu povolení pána myslivos ti, chod il po jeho hon
bišti mimo veřejné cesty, v inice a zahrady se zbraní 
střelnou nebo nějakým jiný m nástrojem myslivecký m 
a by l v tom postižen . - V případu nedob y tnosti po
kuty peně ž it é buď nalezeno na věze ní. 

§ 43. Příslušným jest Je řízení a trestání úřad po
litick~r . Viz také mi. výn. z 2. led na 1854 Č . 4. ř. z. a 
z 1. července 1857 Č. 124. o přísež n ~r ch zřízencích k há
jení myslivosti a zák. z 21. února 1885' Č. 41. z. z, o ze
vnějším označení st rážních zřízencll přísežných, usta
novený ch k ochran ě zemědělstv í a honitby a z 2. října 
1885 Č. 42. z. z. o popisu služebního odznaku těchto 
zřízencú . 
038 RYBÁŘSTVÍ jest v jednotlivých korunních 
~ zemích upraveno samostatný mi zemskirmi zá-

. kony anebo zákony zemsk:írmi na základě zák. z 25. 
dubna 1885 Č. 58 říš. zák. vydaný mi . 

V Čechách platí zákon z 9. října 1883 Č. 22. z ľ. 
1885, k nčmuž vydáno bylo vyhlášení místodrž. pro Če
chy ze 4. března 1908 Č. 22. ·z. z. - Tento ustanovuje: 

§ 1. Politick:ír úřad zemský má pro vzácnější dru 
hy ry b, ve vodách zemských se vysky tující , ustanovItI 
a vyh lás iti čas hájení, hled ě při tom k čas u jejich 
tření. 

§ 2. Ryby, kteréž by se v čase hájení dostaly za 
živa v moc rybáře, buďtež od n ěh o ihned s náležitou 
opatrnosti do vody zpět puštěny. 

§ 3. Politický úřad zemský mLl že pro jisté vody. 
přihlížeje k dobám tření vzácnějších druhftryb, které 
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ve vodách těch mají převahu, aneb jež v nich mají 
býti ,o}chovány, ustanoviti doby, v lIich ž ve vodě, jíž 
se tyce, nesml se ryby vftbec loviti, ač jestliže tam, 
kde rybí násada jest rftzná, doby takovéto ustanov iti 
lze. aniž by tím, že vyloučeno jest pak i lovení ryb se 
nepotí rajících, užitek vody se značně zmenšil. 

§ 4. V dobách . podle § 3. us tanovených a vyh lá
šených jest lovení ryb ve vodě, jiŽ se týče, zakázáno. 
Obzv láš tě nesmí se do vody vkládati s ítě, vrše, kOŠE: 
na ryby, slupy, nádržky a ]Jodobná chytadla a musí 
byly-Ii již dříve tam vloženy, před početím doby há~ 
jení býti odstraněny. -

§ 5. Výjimečně mLl že polit. úřad v době této dáti 
povoleni k lovení nebo chytání ry b, na základ ě zvlášt
ního povolovacího listu, který zní na iméno a vodu, 
cl ruh ryb a jiné podstatné výminky ustanovuje. 

§ 6. Dynamitu a iiných třaskavých látek, dále ke
bule, vraních ok a podob. omamujících prostředkú ne
smí k lov ení ryb bý ti použito. - Výjim ečně múže 
povoliti polit. úřad použití třask. látek. - Rovněž iest 
zakázáno, užívati střeln~rch zbraní a bodcú (vidlic) . 

§ 9. Ustanovení §§ 1.-8. nevztahují se k rybníkLlm 
a podobným vodoiemúm, kteréž jsou založeny za úče
lem chovu ry b. -

§ 10. Nikdo nesmí ry by loviti , kdož není opatřen 
"listkem rybářským«. - K lovení ry b v rybnícícI.. 
nebo v jiných rybný ch nádržkách bez rozdílu, zdali 
jsou mezi ohražený mi místnostmi nebo v š irém poli , 
není majiteli toho kterého rybníka lístku rybářského 
třeba. (Zák. ze 7. května 1891 Č. 30. z. z.) - Lístek 
rybáIskir se vydává na jméno : 1. maietníkúm aneb ná
jemníkúm práva rybářského od polit. úřadu; 2. tře
tím osobám od maj etníkft aneb náiemníkú práva ry
bářského; 3. pro vody, v kterých dosud každý aneb 
všickni občan é aneb obyvatelé n ěkteré obce směií lo
viti, od starosty pobřežní obce, bez újmy zákonn~lch 
ustanovení, jimiž se svým časem právo rybaření v ta
kových vodách přikáže. Lístek tento platí na 1 rok. 

§ ll. Rybářské lístky a dovolovací lístky (§ 5.) 
buďtež zřízencúm bezpečnosti veřejné a h1ídačúm usta
noven~r m k dozo ru nad vodou ry bnou a jich požádání 
neprodleně ukázány. 

24* 
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§ 12. Náčiní rybářské v n epř ítomnos ti rybářově 
k loven í ryb vyložené, musí opatřeno býti znamením 
u úřad u pobřežní obce opovězeným , aby tím osoba 
rybářova mohl a býti ziiš t ěna. 

§ ll. Po li t. ú řad zemský má ustanoviti á vyh lásit i. 
kterSr d ruh ryb za úče l em , aby se udržela přiměřenú 
násada ryb, nesmí pod určitou míru a v jistých dobách 
:l ni p rodá vún an i v hosti ncích p řip ravován b5r ti. 

§ 14. Tomu, kdo má právo rybařiti, jest dovo leno, 
aby vydry, šedé volavky a jiná rybám škodlivá zvířata 
divá ve své rybné vodě aneb v bezprostředním okolí 
jejím v každou dobu jakýmkoliv způsobem, neužívaje 
však střel n :í'ch zbraní, chytal aneb zabíjel; ten pak, 
kdo m á právo honiti, není oprávněn proti tom u ná mi t
ky čini t i , avšak zůstane mu vy hraže no právo, na ložiti 
dle libosti se zv ířaty v případech t akových chycenými 
nebo zab it.hn i. - Totéž p rávo mají osoby, kte ré jsou 
od těch , jimž přísluš í p ráv rybař i t i , k ochraně jich 
ryb né vody ustanoveny a úřadem po li t ickým v tomto 
úřadu pot vrzeny by ly, dále osoby, jimž k lovení ryb 
opráv n ěn:í' se zvláštním př i vo l e ním ú řad u polit. v kaž
dém př í padu zv láště o sobě aneb na urč i tý čas svěří 
chytání neb zabijení zv í řat rybářstVÍ škodlivých. 

§ 16. Přestupky tohoto zákona a předpisů na zá
k l adě jeho vydaných trestají se pokutou až do 200 K. 
Ryby proti předp isllm chycené a př ístroje rybářské 
proti předp isu užívané p ropadají. - Příslušným jest 
polit. úřad. . 

§ 17. Obecní sta rost ové, četn ictvo a zřízenc i po
licie poř í ční jsou pov inni nad tím bdíti, aby ustanove ní 
tohoto zákona bylo šetřeno a mají přestupky jimi zpo
zorované oznámit i polit. úřadu . Touž pov in nost mají 
také zřízenci policie t ržní v příčin ě zákazll vydaných 
na základě § 13. t. z. 

§ 18. Těm, kdo mají právo rybař i ti, jakož i ob
cím př íslu ší právo zřfzencllm svým, kteří jsou již u
stanoveni k och ran ě jiných zájmů, zejména pol ního a 
lesního hospodářstv Í , vČÍtaiíc v to i mysl ivost, svěřiti 
také dozo r k rybářstVÍ a och ranu jeh o a žádati, aby 
v př í či n ě té byli od poli t. okr. úřad u pod přísah u vzati. 
- - O ji ch postavení úředn ím v iz zák. ze 16. června 
1872 Č. 84. ř. z. 
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§ 20. Ustanovení tohoto zákona platí neto li ko o 
rybářstVÍ v užš ím smyslu, n~'brž také o užívání vocl 
s ohledem na chov a lovení vodních zvířat (zvláště 
raku a perleti) vúbec, jež lze zpeněžiti a kteráž ne
jso u h o nbě vyh ražena. 

K § 7. z. z 9. hjna 1883 Č . 22. z. z. pro r. 1885. 
Mimo lapadla v § 6. t. z . zapovězená, ku kte rým 
zvláště náleŽÍ také užívání vápna nebo kořalky jakožto 
múm idla, jakož i střílen í a bodání, jest zakázáno: 1. 
Tlučení ryb pod ledem, chytání ryb ,na sekano u bez 
vnadidla, pak vesměs ony zpúsoby chytá ní ry b a rakú, 
kter:í' m i d no vod aneb jich břehy, vý hony atd se vy rý 
vaií, ru kama p roh ledávaji neb znepokoju jí, aby ryby 
a raci ze svých úkrytú byli vyp uze ni , vybírá ni , a nebo 
aby se voda zakalila, t udíž také stavení vody a vylé
vání nebo spouštění na sucho část í potokfI nebo t ounÍ. 
2. chytání ryb sítěmi za nočního času, t. i. od d ubna 
až včetně do ř í jna od 9 hod in veče r až do 4 hod in rá no. 
v os t atn ích měsících od 5 hod in veče r do 6 hodin rá no; 
3. užívání sítí, vrší neb iiných podob ných chytadel. jichž 
otvory (oka), jsou-li mok ré, nejsou nej mén ě 25 m m. 
dlouhé a široké; obmeze ní v příčině š í řky ok nevzta
huje se na malé ruční s í ťky k chytání o n ěch d ruhú ryb 
slo už íCÍ, které vLlbec nedosahují délky větší než 13 cm., 
jako jsou : pu lec, s třev l e, mřenka, sykavee, p Ískoř a 
řízek; 4. užívání brodců a tenátek všeho d ruhu , dá le 
nevodil (smyk il, sakú), těchto potu d, pokud se jim i ce lé 
šířky vod n epřepí n ají ; 5. užíván í n očních l apaček; 
6. kladení prken a kolikít (b rl e ní) na jezy, jakož i sta
ven í s lU PLI. Tento zákaz nevztah uj e se však na taková 
chytadla, před vydáním zákazu již s távaiící, jichž t r
vání zak ládá se na určitém zvláštním práv ním dfIvoclu; 
v těchto př ípadech dovo leno jest i na dá le jich užívati 
za šetřen í platných předpisfI oh l edn ě doby hájen í a 
vykonávání rybo lovu (čl. I. vyh lášky Č . m ístodrž. 
ze 4. března 1908 Č. 22. z. z.) . 

K §§ 1.-4. zákona o rybářství: 
Doby hájení pro jednotlivé druhy ryb: a sice: 
r. Pro ryby v zimě se potíraiící (vyhláška Č. m Ísto

drž. ze 4. března 1908 Č . 22 z. z.): 
Od 15. zář í do 31. p ros in ce: losos a pstru h ; 

" 
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od 1. listopadu do 31. ledna: mník. 
V povodí řeky Loučné a jejích přítoků od katastru 

1l1ěsta Vysokého Mýta počínaje vzhťtru prodlužuje se 
doba hájení pstruhů do 31. ledna. 

Od 16. října clo 15. prosince: pstruh skotksý siven 
americký a alpský. ' 

II. Pro ryby na iaře se potíraiící: 
Od 1. března dó 30 clubna: štika, pstruh duhový: . 
ocl 1. dubna do 31. května : losos ocelový. 
V řece Jihlavce trvati má doba hájení pro štiku 

v souhlasu s předpisy na Moravě platnými od 1. února 
élo 30. dubna. V jednotlivých obvodech, kcle štiky nad 
míru se rozšířily (v tak zvaných: »vodách štikových«) 
mú že politický úřad na zvláštní žádost osob k rybolovu 
:.Jprávněných po slyšení racly zemědělské od případu 
k přípaclu hájení štiky na jeden nebo více rokú zrušiti. 

III. Pro ryby v létě se potíraJící: 
Ocl 1. března do 30 června: oko un, bolen, jesen, 

ielec, lipan, candát, sumec, parma, kleně (tloušť), cejn 
velký, podoustev, cejn malý, če r venopeřice neboli per
lín , plotice, mřenka, řízek a okoun pstruhový. 

Ve vodách v odstavci B. jmenovaných pro kleně 
(tlouště) doby hájení nenÍ. 

Od 1. května do 30. června: karas (karásek). 
Od 1. července clo 31. srpna: lín. 
IV. Pro raky: Od 1. listopaclu do 31. května: raci 

iamci, od 1. listopadu do 30. června: samice, pokud chy
:':ání rakťt pro království Ceské vťtbec dočasně není za
:,ázáno. Lov a prodej samic obtížen~Tch vajíčky jest 
i mimo tuto dobu hájení zakázán. ' 

Po dobu 5 roků, počínaje ode dne, kterého toto na
ľízení (ze 4. března 1908 Č. 22 z. z.) platnosti nabude, 
platí pro lov rakťt tato výjimečná ustanovení: 

1. Pro celý obvod království zakázáno jest raky 
Xakéhokoliv druhu chytati a pokud z království Ceské
ao pocházejí, je prodávati a v hostincích podávati. 

2. Tento zákaz nevztahuje se: a) na vody uvede
:-Jé v § 9. zákona z 9. října 1883 Č. 22 z. z. z r. 1885, 
caložené za účelem chovu ryb: b) na chytání rakú za 
!Íčelem iich chovu zemědělskou radou prováděné. 
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3. P rodávati raky cizozemské, nepocházející z Cech, 
jakož i raky, již na základě vyjimečného ustanovení 
odst. 2. lit. a) v obchod u se vys kytno uti mohou, a po
dávatt raky takové v hostincích, dovoleno jest pouze 
na prúkaz zv láštního dovolovacího listu, který dle Pl'ed
pisu 3. odstavce § 5. z. ze dne 9. října 1883 Č. 22 z. z. 
z r. 1885, vydává polit. úřad. 

V případu v odst. 2. lit. b) uvedeném, vydá do
tyčný certifikát zemědělská rada pro království Ceské. 

Ryby a raci, kteří by se v čas hájení dostali za 
živa v moc rybáře, buďtež s náležitou opatrností do 
vody zpět puštěnÍ. 

IV. Pro perlorodky. Lov perlorodek jest až do od
volání v celém povodí Otavy a v povodí Vltavy nad 
Budějovicemi zakázán. 

B. V oněch vodách , ve l<ter~; ch rybí násada skládá 
se buď výhradně aneb z větš í část i z lososťt a pstruhLI, 
jest love ní ryb v době od 15. září až do 31. prosince 
vůbec zapovězeno. 

Od nejbli žšího dne 15. září po vydání tohoto na
řízení nabývá zákaz tento platnosti pro vody následu-, 
jící počínaje od pramenů se všemi přítoky: 

Ve Vltavě až po Vyšší Brod, na Blán ici k ústí po
toka J avornice, na Volyňce až do Volyně, na Otavě až 
do Horažďovic, na Úhlavě až po Nýrsko k ústí potoka 
Andělice, na Radbuze k Bělé, kromě toho na jejich pří
tocích, Starém potoku, T rhanovském potoku až k osa
dě Peci, jakož i v Klenečském a Mlýneckém potoku, 
Stroužku, potoku Šinderském, na Pivoňce a na Rubřině 
až k Domažlicťtm, dále na Mži až k ústí Suché, na všech 
přítocích Ohře po pravém břehu až k ústí Lohbachu 
pod Kadaní, dále na Aubachu až k Pětipsům se všemi 
na této trati ležícími přítoky jeiich, rovněž i na příto
cích Fichtelbachu a Zlatého potoka z pohoří Doupov
ského přicházejících , na všech přítocích Ohře po levém 
břehu až po Kadaň, kromě toho na horním toku Sau
bachu a Assigbachu až do Chomutova, na Bělé a na 
horním toku jejich přítoků mezi Mostem a ChabařOVI
cemi, na všech přítocích Labe od potoka Jílovského 
u Děčína až po Kamenici u Hřenska, oba tyto přítoky 
v to Dočítaje, na Ploučnici od ústí až k Horní Polici se 
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všemi v této trati ležícími přítoky, dále na potoce 
Pstruhovém a Svitavce až do Zákup, na potoku Pad r ť 
ském až k Dobřívu, na Jizeře se všemi přítoky až do 
Trnova, krom toho na jej ich přítocí ch Moh elce a Bě l e. 
na Vrutickém potoce s přítoky až k ústí do Labe pocl 
Mě l níkem, na horním Labi se všemi přítoky až pocl 
Host inné k ústí potoka P ilníkovs kého. na Velké a Ma lé 
Úpě s přítoky až do Bohuslavic. na O rlici Divoké až 
do Kostelce n. Orl.. kromě toho na jejím pr-ítoku Bě l é 
(A l bě). na Orlici T iché se všemi přítoky až clu Chocně. 
na řece Loučn é a potoku Desince v politický ch okre
sích Litomyšlském. pokucl se týče VysokomSrtském. na 
Sázavě až do Přibyslavi a na jejich přítocích po obo u 
b ř ezích až do Světlé, na Že livce a všech jejích přítoc í ch 
až k ústí potoka Hanky. konečně t aké na přítocí ch L už
nice mezi Táborem a Sob ěs la v í. 

C. V oněch vodách, v 'nichž ry bí násada se skládá 
bud' výhradně nebo z větší části z ryb v lé tě se potíra
jících. uvedený ch pod III., tedy ve všech vodách. které! 
le ží mimo obvod pásma pstruhového s ub B. ustanove
ného. jest lovení ryb od 1. bi'ezna clo 30. če rvna vLI bec 
zakázáno. ' 

Všechna mechanická lapadla (hraženi jezLI. stupy. 
vrše. koše atd.) v této době mají b:\rti z řek a potokll 
odst raněna ; jedná-li se o tako vá právně stávající trvala 
lapacl la, kterých z v ody vyzvedn outi nelze. budiž uči
něno opatření, aby jich po dobu zá kazu k chy tání ry b 
užívati se nemohlo. 

Trdla, kde se ryby třou, mají b~rt i po slyšení znal
CLI polit. úřadem zjištěna, a těmi. kd ož mají právo k lo
vení ry b, tabulkami nálež itě označena. Na těchto trdlech 
zakazuje se jakékoliv chytání ryb od 1. březn a do 31. 
července. 

Za počasí nepříznivého může c. k. místodržite lství 
doby hájení pod lit. A., B. a C. vytčené od případu 
k případu vyhlášením změniti, zejména připustiti i v do
bě mezi 1. březnem a 30. červnem mimo pásmo pstru
hové rybářúm z povolá ní chytání štik, úhořLI a losos ú 
bez upotřebení mechanických lov id el (jež v činnosti 
isou i v nepřítomnos ti rybáře). 
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CI. IX. k § 13. zákona o rybářství. 

Ani prodávány, ani v h ostincích ÓOdávány býti 
nesmějí: . , . 

1. Všechny druhy ryb v č~ánku I; uvede.né, jakoz I 
raci pocházející z obvodu kralovstvl Ceskeho: polwcl 
trvdjí doby háj ení , t amtéž vyznačené .. Jest vsak ~lo 
vole no i v době zapověd i míti na, prodej a v hO~tIflCI.clt 
připravov ati a podávati ryby'! cl. 1. ~ Jmenovane a } a
kY, nepocházející z královstvl, Ceskeho" z,a ,b~d"v~ho 
šetrení následujících ustanOVe!ll : Ky zJ~s tem j1nakeho 
Pllvodu ryb a rakú těch, v ~?bach zapove~1 do obchodll 
př ipu št ěný ch , mají se ryban a obchodn; cl s I yballl1 
vykázati vysvědčením starosty obce o pU,vodu. . o torr;: 
z kterého místa zboží, nabízené, pochazl ;, pn: zboz~ 
z cizozemska pocházejíclm, Jest vykazem tml ~clkla,dl1l 
li st v kterém druh a množství zboží zevrubne ud any 
buďtež. Ve vysvědčení, jež starosta obce vydatI ~Ja. 
budiž udáno, z které VO?y z? ož í \ryby , racI) poch~z~, 
jeho druh počet po plwade I vaha, a den. )del ellO 
vysvědčel~í vvclá~o by lo. Aby umožněna byla !(Qn t~ola 
o původu zboží (ryb. rakú ) v hostin cích podavaneh o, 
ukládá se rybářÍlm a obchodníkÍlm s, ry b al:~I " by vedlI 
kllihyo obchodu s ry bami a raky. o,~lasled~~ ~c.l ch s l o~y~: 
cích: a) udání místa, odkud se zbozl ode,b ll a, b), b~I Z" 1 
údaie o dodá vce zboží, pi"ípadn ě s uvedel1lm vysveclc,~nl 
starosty obce neb nákladl;ího Il stL~ : ,c) den, !<te l cny 
zhnž í by lo prodáno ; d) J r ' ~no kUPujlc~ho. e) 1~ I StO ~d
vodu tého ž; fl dr!Jh a pu";et nebo vaha odll lod anehú 
zb oží (ry b a rakú) . 

Aby hostinští vykázati se mOl;li o Pllvodu těchto 
ryb ( rakú), mají ry báh a obch od~l l CI ~ .')rb~ml hOSt~:l
sk5rm vydati při prodeii pot v rzeni horeJsl udaje obsa-

hující. , t tll ' ' 
2. V nižádném ročním obdobl ryby . u o, uve. elle • . 

bez ohl edu na jeiich Pllvod, nedo~a~ uJ e:iI delka l ~JIch 
od oka až k ocasní ploutVI nelm ene 11l1ry, Jak n~sle
du je: Losos, nemá-li délky 50 cm., losos, ocelovv 3~ 
cm., pstruh obecIr~' 20 cm., pstruh skotsky a, dl1hov~ 
20 Clll., siven potoční 15 cm.~ SIven a lpsky. mlk, II])an 
20 cm candát úhoř 35 cm., shka, bolen. pa rma, Jesell. 
POdoll~'tev 25 ~m., s umec 50 cm., Ií n,cejn velký, klen e. 



378 (239, Ochi'ana ii1ajélku polnlho .) 
--~~ 

červenopeřice (perlín), cejn mal ý 20 cm .. okoun pstru
hový 30 cm., karásek. jelec. okoun. plotice 15 cm.. 
mřenka a řízek 8 cm.; dále raci říční kteří od oka 
až ke konci ocasu nedosp ě li na délku n ejméně 10 cm. 
Ustanovení toto ne vztahuj e se k obchodu ry bím potě
rem a ry bí násadou. 

3. I mimo dobu zápovědi v č l. 1. stanovenou jes t 
se každému prodavači ry b vykázati ohledně prodáva
ných ry b listinami pod čís l em 1. označen ými . 

Nepodrží-Ii obcho dník s rybami celou zás ilku ryb 
pro spotřebu v tomto místě. nýb rž díl zás ilky. po pří
padě v několika částech obchodníkům mimo to dále 
prodá. mají obecní orgány dohl édací dílčí certifikáty 
na základě odebraných dokladú o púvodu vydati. aby 
t y to dále odp'rodané části plhodní zásilky ry b bYly 
kryty. Veřejné dozorčí orgány mají ry by bez dodava
cího listu přivezené zabaviti. 

Poznámka. Prodej ry b, rak ú a želv od domu k do
mu jest· zakázán. 

Osoby. jež těm , kdo ž mají lístek r y bářský, jsou 
při chy tání ryb toliko nápomocny. n epotřebují lístku 
rybářského. 

Přísež ní zřízenci, ustanovení k ochraně rybářství. 
mají právo, dohlíže ti na ry bní vody služebného obvodu 
svého, dále na jezy, splavy, hráze atd., pokud tato za
řízení se rybářství tý kají, dále prohlížeti, pokud se týče 
zkoušeti rybářské lodě, schrány a nářadí, a konečně 
právo zabaviti ryby a nářadí k rybaření (viz odst. 32.). 
239 ' OCHRANA MAJETKU POLNÍHO (feld-

schutz, flurpoHzei). Min. nař. z 30. ledna 1860 
Č. 28. ř. z., platné nyní jen pro Dolní a liorní Rakousy. 
T y roly, Solnohrady a ~týrsko, v ostatních zemích 
upravují ochranu polní vlastní zákony zemské. Pro 

' ČechY platí zákon ze dne 12. října 1875 Č. 76. z. z., 
kter5r ustanovuje: 

§ 1. Za majetek polní považují se š iré pole a ve
škeré na něm se nacházející s provozováním polního 
hospodářstv í související věci a zařízení. K maj etku 
polnímu sluší tudíž stejnou mě rou pozemky, jakož pole. 
louky . pastviny . zahrady, vinice, jakož i stromy ovoc
né a sady všeho druhu, úly, lisovny, sušírny, trdlice 
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a ji né přístroje k připravování lnu a konopě. polní bou
dy , ploty, ohrady, ry bníky, sádky a přístroje k um ě l é
mu plemenění ryb, díla k přivádění a odvádění vody. 
hráze, díla vodní a vodovody, polní studn ě . polní cesty. 
p(~š iI1 Y, strouhy atd. počítati, ro vn ěž i všecky plody a 
všeclul úrodu dosud nesklizenou, kupy sena a plodin, 
stohy s lámy hospodářské nářadí a nástroje na poli za
nechané, dobytek tažní a se pasoucí, mrvu atd. 

§ 2. Co pychy polní trestaií se veš ke rá porušení 
majetku polního (§ 1.) a veškeré přestupky zápovědí 
v zákonu tomÍo obsažený ch anebo na základě tohoto 
zákona politickým úřadem (okresním úřadem. výborem 
obecním) v příčině ochrany majetku polního zvláště 
vydaných, pokud tato porušení anebo přestupky těchto 
zápovědí nepodléhají řízení dle zákona trestního ane
bo dle zvláštních zákonú a předpisú vydaný ch v pří
čině ochrany jiných odvětví zeměvzd ělání , zvláště práv 
vodních . anebo v příč in ě vykonávání policie silniční. 

§. 3. Zvláště se Považuje za pych polní: a) ne
dovolené chození, položení se. jezdění koňmo a vozem 
v zahradách, na polích a lukách, jakož i na veškerých 
ostatních pozemcích, jakmile ty to jsou oh ražením, pří
kopy a strouhami pomezními, tabulkami zapovídacími 
anebo jinými znatelnými znameními výs tražný mi co 
uzavřené poznamenány; b) nedovolené vstoupení na 
cesty, jež v čase, kdy hrozny anebo jiné plody polní 
a stromové dozrávají, k nařízení obec. starosty uza
vřeny a tabulkami zapovídacími anebo jinými zname
ními znatelný mi, jakožto cesty zapovězené pozname
nány jsou; c) nedovolené odstraněni aneb porouchání 
plotů. otevření přístrojú zavíracích na nich a odstra
nění tabulek zapovídacích anebo znamení výstražných; 
d) nedovolené prošlapování pěšin anebo cest polních; 
e) nedovolené zlomení aneb uříznutí kmenú. větví. ra
tolestí, květu anebo ovoce, pak oškubání listí se stro
m ll aneb požitečných keřů. jakož i každékoliv hné po
rouchání stromú aneb keřú, pak vytrhování kftlú u 
stromů; fl n.edovolené uříznutí aneb utrhnutí klasú. 
luskú aneb rostlin jakéhokoliv druhu, pak žetí aneb 
trh ání trávy na cestách a mezích polních ; g) nedo~ 
volené bílení na mezích, hrázích a ciZÍ púdě vúbec, 
pak nedovolen é sbírání aneb vykopávání kostí, hadrii 
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aneb látek hnojných v zahradách aneb na Do lích, 
lukách aneb pastvinách a nedovolené kODání zem ě, 
písku. š t ě rk u, kamení, j akož i sbí rání listí, zra lého 
ovoce neb padavek na cizích pozemcích ; h) nedo
volené vkládání aneb házení kamenťl, rumu, střePLl , 
smetí neb sn ěti na cizí Dozemky neb cesty; j) nedo
v olené užívání cizích sennílíťl, po lních bud, neb n ářadí 
a nástroiú na poli zanechan:í' ch, jakož i uschování, 
zav l eče ní nebo poru šení nářad í a nástroj li těch; k) 
nedovo lené přeházení nebo roztroušení hromad · zemč 
neb mrvy, hromad plod in neb steliva, kup sena, Ovoce 
a S t0 1:ťl slámy, jakož i Dorouchání Dř íst r oill k sušení 
k rm iv," na poli se nalézaiících; J) svévo lné pálení ra
šeliny. 

§ 4. Svémocné zorání, okoDání anebo jiné poško
zení spo l ečn:í' ch polních cest anebo pěšin , post rče n í 
aneb odst ra n ěn í mezníkll, pak uorání anebo ukop::íní 
cizí plldy, tresce se, ač jestli trest. zákonem se ne
stíhá, jakož to pych polnÍ. Zapálení strnišť a h n oj i šť 

. jest nap rosto zapovězen o. 

§ 5. M imo u zavřen á nebo jinak oh ražená místa 
nesmí žádný dobytek se ponechati bez dohlídky. 

§ 6. Pásti dobytek mimo uzavřená neb oh raženú 
místa dovoluj e se jen pod řádn o u dohlídko u. Pas tva 
na provaze se zapovídá. Pasení na pozemcích mají
cích tak malý objem, anebo takovou polohu, že jest 
se právem obávati , že doby tek z nich na cizé po
zeml,y přijde anebo j e poškodí, dovoluj e se jeli ten
krát e, když doby tek přim ěřeným ZPllsobem na pevné 
př edměty se přiváže (pasení př i vázáním na kfli u). 

§ 7. Na pozemcích, které nejsou se všech stran 
tak u zavřen y, aby tím Vystoupení doby tka se zall1e
zilo, jest každá pastva v čase nočním zapovězena. 

§ 8. Jen za dne smí se dobytek na past vu a z past
vy hnáti - t. j . hod inu před východem a až hodinu 
po západu slunce. 

§ 9. Když cesty k pastvě vedoucí jsou takové, že 
se jest obávati , že hnan:í' dobytek cizí majetek pol
ní poškodí, nesmí doby tek jin ak, než svázán 
ve smečk u , aneb veden na provaze na pas tvu se př i 
h án ěti. 
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§ ll. Dobytek hnáti, hlídati aneb pásti na cizím 
pozemku jest bez újmy zv láštn ím ti tulúm p rávním jen 
tehdá dovoleno, když maji tel pozemku, jehož se týče. 
výs l ovně své svo lení dá. To platí j m en ov i tě i v př í
Ún ě pastvy na cizích úhorech a strn ištích, pak na ce
stách a mezích. 

§ 12. V zalH adách, sadech ovocn:í'ch, vin icích aneb 
na pulích a lukách paběrkovati jest za n očn í h o času 
naprosto zapovězeno, jindy však jeli tehda, když ma
jitel pozemku, jehož se týče, povo lení k tom u dá. 

§ 13. Ustanovení trestní. Pych po lní se trestá po
knto ll od 2-80 K anebo vězením od 6 hodin až do 
8 dn l!. 'R 

§ 15. Přesto upí-Ii kdo n ař í zení a zápověd i v ~:; 
5.-12. obsažená, ma.iící za úče l ochranu proti škodě 
dobytkem hrozící, tres tán budiž z prav idla puk utou 
peněž itou dle následu jící v~'m ě ry: 

za každého koně, mezka neb os la 
za každý kus h ovězího dobytka . 
za každý kus ·~e přovéh o dobytka 
za každou kozu . . 
za každ~' kus skopového dobytka 
za každou husu . . . 
zakaždý kus j iné dr libeže . . . 

K 2'
» 1'
» - '60 
» - '60 
» -"40 
» - '20 
» -'10 

Tyto v:í'mě ry mají se zdvojn ásobit i, k9YŽ dobytek 
úl1lys ln ě k vli li pastvě na cizí pozemek hnan by~, ane~ 
když přestupek n očníh o čas u se spácha l, rovnez kdyz 
pl'estupek byl spáchán na vzdě l a n~rch pol ích, v zahľa
dách v inicích na mokrých aneb prúl omných lukách 
a~leb~ na tak~v5T ch pozemcích, kteréž oh ražením, ta
bu lkami zapovídacími anebo jin:í'mi znameními v mís tě 
obvyklS'l1l i co uzavře n é jsou poznamenány. ,Přestu pek 
§ 3. lit. al a bl, byl-li spáchán nec!ovolenym choze
;lím aneb ležen ím, bud iž trestán na každé os ob ě 1 K, 
byl-Ii však spáchán nedovo l en~'m j ezděn ím kO l1mo ne_b 
vozem 2 ko runami za každé dobytče vozné nebo taz
né pak- poškození stromú nebo keř li pož itečných na 
k~e11l1 v § 3. li t. e) nazn ačen é 4 K za k,aždSr stl: o n~ 
nebo keř, oškubání listí, jakož i zlomel1l aneb ]lne 
poškození větv í , ratolestí, květu aneb ovoce 2 K za 
každý strom neb keř, vyt rhnutí kúJft u st romli 2 K za 
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každý kM. Nikdy však nesmí pellěžitá pokuta z úhruu 
jednotlivých částek vzešlá za tentýž trestný čin 
úhrnnou částku 80 K překročiti. 

Byl-Ii pych polní dětmi, čeledí aneb pasáky tím 
spáchán, že jim by lo dáno chybné nařízení aneb že 
nejsou způsobilí nařízení řádně provésti, má se ten, 
kdo by l nařízení dal, bez rozdílu, zdali s jmenovaný mi 
osobami řízení trestní zavedeno by lo čili nic, pro opo
menutí povinné péče toutéž peněžitou pokuto\! potre
stati, kterouž se trestá přes tupek, jehož se dotče né 
osoby byly dopustil y. Ustanovení toh oto nechf se také 
pou žije, když pasák li m meze místa, kde se pásti smí, 
podrobně oznámen y nebyly. Kromě toho ru č í za uči
něnou škodu ten, kdo to nařídil (§ 131.3>. obč. z.). Pa
chatel polního pychu má, nehledě k trestu, jemuž pro
padl, povždy z působenou škodu nahraditi. Spáchá-Ii 
více osob polní pych. ručí každá z nich za zpúsobe
nou škodu dle §§ l301. a 1302. obč. z. 

§ 18. K ochraně polního majetku proti polnímu py_ 
chu mají se polní hlídači (strážníci) zřícjiti a ve vlast
nosti této v přísahu vzíti. Ustanovený hlídač polní 
má polit. úřadem okres. bý ti potvrzen a v přísahu 
vzat. Jest tudíž veřejnou stráží ve smyslu záko na 
ze 16. června 1872 Č. 84. ř. z. 

§ 23. Každému, jenž byl co zřízenec k och ranč 
majetku polního přísahou zavázán, nechť polit. úřad 
okresní vydá vysvědčení, že jej potvrdil a pod pří
sahu vzal, aby se o tom mohl vykázati, kteréžto vy 
svědčení spolu jméno toho, kdo polního hlídače usta
nov il a podrobné ud á ní okrsku k dohlídce jemu při
kázaného obsahovati má. 

§ 25. Hlídač v úřadu potv rzený a přísahou zavá
zaný. jest pov inen , aby, vykonávaje svou službu, nosil 
s I u že b n í o d z n a k, kter$lž polit. úřad okresní usta
noviti a řádně v známost uvésti má. Hlídač jest 
oprávněn v e službě nositi zbraň poboční, kteréž však 
uží ti jen v případu spravedlivé obrany jest dovoleno. 

§ 27. Byla-li na pozemku dobytkem učiněna škoda, 
má hlídač polní v nepřítomnosti škodujícího a na mí
stě jeho soLikromě zajmouti tolik kuslt doby tka, kolik 
k odškodnění dostačuje (§ 1321. obč. z.), ač nebyJ-li 
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so ukromý zájem již škodujícím samým vykon~l1 . }~
'em tento nemá hlídač polní od obce usta~lOVeny .Pl:~ ; 
j 't· t hda' kd yz- škoda se stala doby tcetem, ideI ez sevz l 1 e , " ' hr 
k obec. stádu náleží a pas~kel]1 O~Cl ustal.lOvenY~1 , 1-

dáno jest. Nemliže-Ii se drubez zajmoutI. J.est takovy m 
h lída čúm , kteří zároveň pro ochran~. lesu .. nebo_ hon; 
by pod přísahu jsou vzatI, dovolen? Jl_Za~I!I, ~ c~muz 
při potrestání pachate l II má se VZltl, Pf!:neren y. z: etel. 
Zabitý doby tel, má se tomu. ko_mu !lal ez l: na mlst.e ne~ 
chati: a o tom ihned obec. predsLavenemu oznamelll 

u činiti . . k -d' I ' pych § ;;>8 Iilídač polní jest pOV1l1en , az Y po Ul .' 
IderÝž ~ p·ozoruje. bez rozdílu , zdali p~chatel je~t znam 
č i nic, b ezprodleně oznámiti obec. predstavenemu, po 
přípa dě i svému pánu. , . dl 

§ 29. Hlídač polní odevzdejž yěci ~ nastroJe"e o e 
§§ 5 a 6. zák. z 16. června J 872 c', 84 r. z. za Pll.C1l1.0U 
spác'haného py chu polního odejmut~ l~n ed ob~c. stalo-

t . Když by ly kusv doby tka hlldace m ObCl ustano
~~~~~1 zabaveny. má' je te~to neprodlen ě ~bec~ sta~o
s to~ i odevzdati. Hlídač dle § 19. ustanoveny ma za a
vc né kusy dobytka ~vén:~ pánu o?e~zdatl a spolu obec. 
st ~ rostovi vykonany zaJem oznamlŤl. 
• " ~ 30 T' kdož osoby k ochraně pol. pychu ,u stano : 
v ili ~§ [9.),lisou pov inni, každou změnu pers~na[u, Jl~ ' 

_._. ě ochrany polního majetku ustanov~~eho a .pIl.
v pnclUavázaného nejdéle do 14 dnú pollt. urad~l . okl es: 
S~h~lml ~tl' J'inak by jim by la ulo žena pokuta poradkov,1 ozna 1 , 
ocl 4 do 20 korun. 

O ZŘ.ÍZENÍ A ÚŘ.ADECH. § 31. Na s!arostu 
. .. ~ obvodu přestupek zákona vykonan byl, 

úbce, v Jejlmz _,_ o - 'halle'ho POl111-
nál ež í, aby p.rovedl řízení v Pflc~~e spac. , 
ho pvchu. Obvilli1jí-li se však. Zfl zenCl je~ln e obce F 
PYChll polního, spáchanéhlo, ]lne ~?;:l }l~d~~~~~~ ~1~1:}. 
běží-li v úbec o pych po n}; v_ P,llC1l1~ ' . _ 
pledstavenstv o s ice jest pnslus ne. a:.::sak SP~I.u P! ed 
o'até nále ží trest. řízení, pollt. uradu o I e;"111mu . 

jl j § 32 Ř.ízení trestní děje se jen k žádosti pol'!.lm py.
chem p~škozeného aneb ?hrož_~n~ho a)leb ~dyz § p~~
sahou zavázaný hlídač sam UClll~ ozna;n,enl. -:-_ . 
·O [) e.~ ní sta rosta je.s t povinen, skodujlCI~'lll "bselchdna 

v _ . I . tk o l1l ~hz se Y 0-po rušení bezpecllosŤl po. maje u, ~ 
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zvčdčl, neprodleně oznámiti a zv l áště o t akov~7 ch po
ru ~eních , v příčině, jichž prikhod má řízen í podle o
bec. zákona trest., bez PrlHahu úřadu trest. k dal ší
mu ř í zení vědolllOst dáti. § 34. Obecní starosta má 
yěc i jemu od po l. h lídače odevzdané a z polního py
chu pocházeL ci. vydati vlastníku škodlijícímu, ač 
jest li tento znál11. Není-li škod ující znám, má starosta 
čeho opatřit i , aby škodui ící byl vypátrán a zmínčné 
věc i prozatím uEchovati anebo, pak-Ii zkazi ti se mo
hou, je ve prospech neuámého škodujícího v d ražbě 
prodati aneb jinak pr-iměř enč zužitkovati. Nepřih lá
sí-I i se škodujicí k převzet í věc í , pokud se týče jich 
ceny. ačko li v opaUení uč' n ěno bylo za úče l em jeho 
vy pátrání, ve 3 měsících, počítajíc od čas u . kdy pych 
po lní byl spáchán, buďtež stržené peníze za prodané 
'/ěci Íondu chud~' ch on oho místa odevzdány. § 35. By
ly-Ii zabavené kusy' dobytka dle § 29. obec. starostov i 
odevzdány, má tento i v las tníku zabaveného dobytkc., 
.ie-I( znám, i škod ujícímu ihu ed toho vědomost dát i. 
vybidnuv zvláštč škoduiícího, aby svůj nárok na ná .. 
hradu škody nejdéle do 8 dni'! od zabave lli počítajíc 
prokázal, jinak by zabavený doby tek hlásícímu se 
v lastníku zpět v ráti ti se musel. § 37. Obec. starosta 
má při každém jednotlivém případu po ln ího pychu, 
Jder~' dle § 32. vyšetřovati j e~t, nep rodl en ě povahu 
skutku zjistiti. prL1Vody sepsati a l,c!yž mezi škoduji
cím a obvin ěným narovnání o náhradě škody se nepo
daří , má vzhledem k věcem z pol. pychu pocházejícím 
a škodujícímu vydan~'m stanov it odhadem, jaká nú-
11 rada se má dáti. § 38. Osoby k ochraně pol. maietku 
!lstanovené jsou předkem povolány" aby od'hadly ško
du po lním pychern zpúsobenou. Převyšuje-Ii ale škoda 
dle náh ledu hlíd ače 10 K. má starosta n ep rod l en ě o
patření uči n iti , aby škoda odhadnuta by la příEež. od
hadcem. § 40. Nálezem trestním budiž také rozhodnuto 
o nároku k náhradě škody, nepřesahuj e -I i odhad část
ku 30 K aneb nepopírá-Ii ods ouzen~' správnost jeho. 
Popí rá-li se sp rávnost odhadu obnos 30 K převyšuji · 
cího. má se škoda v trest. rozsudku pouze až do 30 K 
přiřknouti a odškodující v příčin ě toho, oč více poža
duje, k pořad u pr:Jva soukromého odkázati. - § 41. 
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S nálezem trestním uložena budiž v inníku také náhra
da vý loh vzeš lých s p ř edsevzetím zájmu, k rm en ím do
bytka atd. § 43. Z nálezu obec. starosty lze se odvo
lati v 8 dnech k po lit. úřadu . § 44. Promlčením pomíjí 
vyšetřování a tres t za pychy polní, k dyž s pachate
lem ve 3 měsíc í ch, počítají c ode dne, kdy pych byl 
spáchán: vyšetř ová n i se nezavedlo. Náh rady; škody 
z pychu polních, kte ré z příčiny p roml če ní nebyly 
vyšetřovány, požadovati lze pořadem práva souk ro
mého. 

Poznámka: Spozorují-li orgánové bezp. př i svých 
obchi'!zkách stopy n ějakéh o poJ. pych u maií poJ. hlí
dače na to upozorniti a nemohou-Ii ho najíti" ve smy
slu svrchu uvedených před p i sú k och ran ě poJ. majet ·· 
ku sami zak r očiti, v př ípadě, k dyž toho nutnost vyža
duje, pol. h l í d ači k pomoci přispět i. -

§ 13.21 obč. z,,: »Kdo na svém pozemku cizí doby 
te~(v zastlh l~e, 12~m~ p rot~ ješ t ě právo, jej zabíti, nýbrž 
n:luze• Je j P rIm~!'e nYr:l zpusobem zahnat i anebo utrpěl-li 
Íl m skodu, zajmouti tolik k usú dobytka kolik k od
škodn ění dos tačuje. On musí se však' s v lastníkem 
dobytka v 8 dnech dohodnout i, anebo žalobu u soudu 
podati. j inak musí. zabavený doby tek v rát it i. § 1322. 
Zajlllu tý. dob:í.'~e~ musí, také tenkráte v rácen býti , když 
ma ji tel Jeho jlny m zPllsobem p řiměře n jistotu posk ytl. 

OCHRANA PTACTVA. (Zákon pro k rál 040 
Ceské z 30. dubna 1870 Č. 39. z. z., pro Mo~ "., ' 
ravu z 30. dy bna 1870 Č. 36. z. z., pro Slezsko z 30. 
dubna 1870 c. 34. z. z. a pro D. Rakousy z 28. srpna 
1889 Č . 27. z. z.) - Zák. pro k rál. Ceské má tato 
ustanovení: 

} }: .. ":ybirat! ~ ničiti vejce a hnízda všech na svo
bode z ~lI c l ch. ptaku Jest zapovězen o , vyjímaiíc r ody a 
dr~.hy skod.nych ptákú v příloze A u ved en~'ch, kteréž 
mCltl. pros~redke~ odst~'a n ění vajec a hnízd zústav uj e 
se vsak vyslovne osobarn pro ochranu myslivosti zř í
zený m. 
. § 2. Chytati neb usmrcovati ptáky v př í l oze B 
Jmenované ~ iiná zvíř3'ta, ježto se živí hl av n ě myšmi 
II hmyzem Jest zapovezeno. Tato zápověď nevztahuje 

2q 
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se však k ničení krtků v zahradách oh ražených. v li
bosadech a v zahradách. jakož i na hrázích. 

§ 3. Ptáky v příloze C jmenované, kteří se živí 
jenom částečně hmyzem, zapovídá se chytati neb 
usmrcovati v čase mezi 1. únorem a 14. zářím; dovoluje 
se ale v čase mezi 15. zářím a 31. lednem t. j. mimo 
čas líhnutí je chytati nebo usmrcovati , když k tomu 
vydá držitel pozemku, nebo ten. jemuž náleží právo 
mys livosti, písemné a od starosty obce osvěd
čené povo lení. Povoleni to má ten kclož se chytán ím 
aneb usm rcováním ptákú zanáší, vžely při sobě nositi. 

§ 4. Za zapovězený způsob a prostředek ptálíY .]a
pati prohlašuje se: a) kdy ž se uží.vá vo lavých ptákú 
oslepených; b) když se užívá volavých ptákú n ěkte 
rého druhu v příloze B uvedených; c) když se ptácI 
chytají do n očních sítí a cl o tenátek (sopíkú) nal 

stroj ených pod nízk~IJTli ploty a keři; cl) kd y ž se uží 
vá lepkavS' ch látek (lepu. v ějiček. štětin a pocl .). 

§ 5. Druhy ptákLI v příloze B prod ávati a kupo
vati jest zapovězeno . 

§ 6. Starostovi a 2 radním obec. ul oženo jes t, aby 
přestupky vý še řečeného naříze n í potrestali pokutou 
ocl 2-20 K, v případu opětn ém až do 40 K nebo vě
zením od 12 h. až do 4 . dnLI. Mimo to buďtež zaba
veny lapací nástroje a chycená zvířata , která posud 
jsou živá. hned mají na svobodu b5' ti puštěna. 

§ 9. Okresní výbor jest povinen: pečovati o to. 
aby obec. představenstva bedlivě toho šetř i la. co zá
kon tento nařizuj e. On má dále pečovat o to, aby 
přeclstavenstva zákon ten každo ročn ě v prOSinci a 
v březnu prohlašova la v obcích. 

§ 10. Nevykoná-Ii starosta povinností jemu záko
nem tímto uložený ch. trestá ho polit. úřad, trestem po
řádkovým od 20 až do 40 K. 

§ ll. Četnictvo. lesníci, myslivci. hlídač i po lní. ve
řej ní dohledači j ~ ou pov inni , abjl každé přestoupení 
tohoto zákona, hned jak je shledali, sta rostovi obce 
oznámili. - Zák. z 9. ledna 1882 Č. 9. z. z.' povo lují se 
vS' jimky ohledně chytání ptactva k ú če lú m vědeckS'm. 

§ 13. Učite l ové na obec. školách jsou povinni. aby 
nI!ádež š!wl ll í poučovali o tom, jak škodlivo jest. 
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hnízda ptačí vybí rati a užitečné ptáky chytati a u
smrcovati, aby ji zv l áš t ě před časem líhnutí připomí
nali to, co ten zákon k ochran ě ptákLI ustanovuje, a 
aby vše liké přestupky. pok ud púsobnost jejich jim 
toho dovoluje, zamezovali. 

A. Škodní ptáci: Sokol obecn~' , ra roh velký. ostříž 
obecný . dřemlík, lu ňák červený a če rnS' . j estřáb, kra
hulík, pilich, vý r. tuhý k šedivý. tuhý k menší, straka 
obecná, krkavec horni, k rkavec po ln i (vrána če rná) , 
v rána. 

B. Ptáci hmyzem a zvířata myšmy se živ :cí: Ká
ně lesní. lou če (rousňák), SOVy (vy jma vhl, lelek 
(kozodoj). rorýs, v lašťovky. mandelík, dudek. sinice 
obecná, stř í z lík , rákosník říční . zelený, v,odník obec
ný , šoupálek obecní, slavík obecný a uherský; pěnice 
podkřovll í (mlynářka) . černoh l ávek, pěnice popelavá, 
slav íková, vlaská; sedmihlásek, sýkorka, budniček 
větší, rehek zahradní a domácí (čermáček ), če rven
ka. modráček, k r áLček obecn~' , brambo rníček, pěnice 
mod rá, sýko ry. konipáskové (třasoř itky), lindušky. 
d!'ozd obecllY. cv rča l a, kos obecný a tureck~l . drozd 
modrý a skaln í (skalník), žluva. lejskové. havran. kav
ka. špaček obecn~'. pěnkava obecná. skř ivan. datlové. 
krutihlav, kukačka. racek třiprst5' . č. ejka . netop5'I·. jež
kové. k rtkové. jezevec. 

C. Ptáci částečně hmyzem se živící: Poštolka. 
vče loj ed. bravník, kvíčala. tuh5'k obecný. sojka, ža
luclník. dlas,k. jikavec. steh lík, č í ž ek . zvonoh lík, zvo ' 
lIek, jiřice polní (konopásek), čečetka,. vrabec. oupo l
ník. st rn adové. hej] . křiv ka . 

RÉVOKAZ nebo PHYLLOXERA VAST A- 241 
TRIX. - Opatření proti ní. (m in. nař . ze 3. 
dubna 1875 Č . 61. ř. z.). § 1. Majetníci v inic jsou po
v inni. kdy ž by shledali , že dle známé zkušenosti v je
j ich v inici se objev il révokaz č i révová mšice (veš). 
oználll iti to neplodleně starostovi. Sta rosta obecní 
má toto oznámení v známost uvést i po lit. úřadu o
kres. a taktéž mll to má oznámiti . kdyby jiným ZPLI 
~ obem nabyl vědomosti, že ve vinohradech v chota-
111 obecllím ležících révokaz se ohjeVil. Zá roveň mú 
prczatíl1l. až na clal ~ í naříze ní pol it. úř adl! okres. vy-
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dati zápověď, vyvážeti z vinic révokazem nakažených 
(tr-íví, byliny a jiné věci, o nich ž se ví, že se jimi 
nákaza může rozšířiti . - (§ 18.) § 2. Když polit. úřad 
okr. dojde vědomosti , že se ve v inicich sh ledaly znám
ky révokazu, má naříditi, aby se v inice ty prozkou
maly. - § 3. Přijde-li vy hledáním úřed. na jevo, že 
v prozkouman~'ch vinicich révokaz není, má polit. ú
řad zrušiti zápověď od starosty obec. prozatím vy
danou, vyvážeti révy a jiné věci (§ 1.). - § 4. Na
bude-li se však jistoty, že révokaz tu jest, kdy se má 
prozkoumání úřadem zavedené (§ 2.), hledíc k dobro
zdání znalcl!, také na sousední vinice rozš ířiti a ma
jetníci vzdálenějších v inic nákaze méně vydaných mají 
se zároveň vybídnouti, aby je sami prozkoumali a buď 
sam i nebo skrze starostu obecního polit. úřadu ozná
n;ili , jak prozkoumání vypadlo. Úřad polit. má zápo
věď vývozu, jichž byl starosta zatím vydal, potvr
diti , anebo nevy dal-li jí, sám ji vydati a vztáhnouti 
ji také k sousedním vin icim, o kterých dle dobrozdá
ní znalcl! není na jisto postaveno, dle které jsou v po
d ezře ní, že jsou nakaženy, nebo že se jest obávati 
že b~dou brzy nakaženy. Zápověď budi ž v krajinách 
v lllllych toho okresu a podle okolností také okresll 
so usedních zPltsobem obyčejným a novinami zemský
mi vyh lášena. - § 5. Jiná opatření. která by neby la 
příhodná n;ikazu zameziti a sousedních vinic ochrá
n!ti. ml! že úřad okres. učiniti tehdá. když výlohy, kte
re dle dobrozdán! znalců s tím budou spojeny. ne
budou. Jak lze predvídati . větší, než-li užitek, jehož 
se lze nadíti. Aby se dotčená opatření ve skutek u
vedla. může se uložiti buď majetníkům pozemků nebo 
obec. s taro~tovi . a polit. úřad má k tomu přihlí žeti, 
aby se _~o stal? - § ll. Majetníci pozemklt mají za
dostl UClllltl vsemu tomu . co úřad polit. tento zákon 
;· :vko~~:vaje. nařídí. -:, Oni. jsou povinni, zřízencům 
~~ Pl ~ C IllOU_. pro~koumal1t VlntC nebo provedení iin~kh 
l~ redn}ch p~lkazu vyslaným dovoliti, aby na jejich po
,~ emclch naležitá opatření učinili a poskytnouti jim 
zdarm~ p0r:!0ci, kteréž k tomu potřebí. - § 12. Sta
rostov e ma!1 v tom polit. úřadu nálež itě bý ti pomocni. 
- § 17. Prestupky trestají se pokutou až do 200 K. 
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Jednal-li by kdo proti zápovědi v §§ 1. a 4. připo 
mcnuté. múže se mu uložiti pokuta až do 600 K. Pří
sl ušným jest polit. úfad. -

PERONOSPORA. _(Její povinné VYhubo:',á- 242 
ní v Bosně.) - (Nar. z 16. dubna 1897 CIS . 
49587.) § 1. Majite lé nebo držitelé vinic mají povin
lloSt. když objevení peronospory v sousedstyl bylo 
zj i š těno, bez ohledu na to, jes tli se ona I na JeJIch, 1~0-
zemcich ukázala čil i nic. k zamezení a vyhubent Je
jímu své révy aspoň třikráte do roka postříknou~i 
2(\"/0 roztokem skalice modr é až k neutraltsacI sml
šeným s haseným vápnem. - § 2. To se má, státi _!O
liko stříkačkou na peronosporu. - § 3. Prvm ])ostr lk
nuti má se státi bezprostředně před početím květu 
révy další postříknutí má se díti v obdobích od 3-4 
týdnŮ . Jestliže by krátce po post!íkl}utí přišel d ěšf 
a byl-li jím roztok z révy smyt, ma reva, JakmIle na
stane slunečné počasí, znovu bý ti postříknuta. - § 4. 
Vš ichni zřízenci úřední jsou povinni přestupky tohoto 
nařízení ihned oznámiti. Místní představení mají vlast
níky a držitel é rév takových na opatření svrchu u
vedené v čas upozorniti a ty, kdož v příčině jeho 
zachování jsou liknav í, oznámiti. - § 5. V případech 
pod § 1.-3. uvedených jest trest od 2-40 K. v pří
padu pod § 4. uvedeném pokuta pořádková až do 
100 K. - § 6. Ti. kdož od předepsaných opatření zra
zují anebo hledí jinaký m způsobem úče l jejich zma
mi, propadají trestu od lG- 100 K. po případě trestu 
dle obec. zákona trest. - Příslušným jest polit. úřad . 

ŠKODY HMYZEM ZPŮSOBENÉ. Zákon 243 
z lG. prosince 1868 č. 4 ř. z. na r. 1869. usta- . . 
novuje : Majitelé a pachtýři pozemkll JSou POVJl1111 

každoro čně do konce března své stromy ovocné a 
ozdobn é. keře atd . od housenek a housenčích vajíček 
bedlivě očistiti a babky se stromů setřásti a zničiti. 
O stromy na obecních pozemcích má pečovati obec, 
Zv l áště mají podle § 12. min. nař. z 3. července 1873 
inte ressenti poučením na to upozorn ěni býti, aby ne
mocn é stromy, výv raty. zlámaná nebo ležící , dřeva 
za včas spraco\tali. a takové kmeny, ve kterych se 
rád hmyz zC! ržuje. co možná nej rychleji a kůru s nej-
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větší opatl;no.stí spálili. Za šfávy poražené jehličnaté 
k~l1eny budtez bud zce la nebo na jednotlivých místech 
kUEY zbaven~ a na to rychle spracovány, větve od
s~ceny a odrezky klll'OU dolÍ! obrácené dohromady 
dany a co l;eJ rychleJI z lesa odstraněny. Chytání 
~tactva, kte re ,se hmyzem ž ivÍ (viz odst. 240, budiž 
z~m~zello , 'ft zakoll o ochran ě ptactva přísně zach 0-
"uvan. 

Zákon z ;30. ,dubl;.a 1870 č. 38. z. z. Č., týkaJící se 
?chra.n~ protI zahllbe housenkami. chrousty a jinÝm 
skodhvym hmyzein zpúsobené, ustanovuje: . 

§ 1. , ~až(~:y ~ržitel pozemku, a f v lastník, požívatel 
anebo paJeml1lk Jest povinen, aby do konce bř ezna oči
s tIl sve ovocné ~ ozdob né stromy, keře, ploty, dřevě n é 
ohrad~ zahradn} a zdi domú v zahradách a vinicích. 
na poJlch a lu~vach, tak aby tam ani zapředen~rch hOll
sen ~k al1l va!lcek hmyzu, ani kuklí nezú~talo; nasbí
rana J)ak hl1l zda housenčí a vaj íčka mají se spáliti 
an.eb JlIlak zni č iti . Stejným zpúsobem bud'te ničeny do 
J!J.uty, kt,e~ou starosta obce každoročn ě vyměří a veřej
ne VY!ll~SI (§ 10.), housenky a kukle, jakmile na jaře 
se u,kaz l, na stromech, keřích a u ž ite čných rostlin ách . 
Pokacene stromy a usečen é větve housen'kami za
chvácené n~mají zůstat leže ti, nebyvše očištěny od 
housel}ek, ny brz housenky buďte sbírány a bez odkla
du spaleny. 

§ 2. Tytéž osoby (§ 1.) jsou také povinný, aby 
hous~nky, Ponravy a kukle jiného škodlivého hmyzu 
ktery v ll. neby l. jmenován, a tento škodlivý hmy~ 
s~my zl1lcil~ ,do lhuty, . kterou starosta obce vyměří a 
vubec vyhJ~sl, kdykphv v n ějaké části roku t'lkov~' 
~myz lJa pohch ,a lUka,ch tak hustě a zhoubně Vystupuje, 
ze s~ Jest co. batI zkazy. V takový ch případech staro
s~a Jest pov1l1en, v čas opatřiti a zaříditi, čeho jest 
t!,eba, mimo !o múž~ ž~da~i , aby nutné pilné práce ja
kel:okohv ZPus?bu, ]lchz treba, aby náhlé nebezpečen
S~:'I bylo odv race n,?, byly vykonávány. Ve všech pak 
Pl'lpadno.stech" kdez obec není s to, aby s ilami svými 
nebezpec~nstvl . od~arova!a, má starosta obce bez prů
tahu zpravu UC1l11tI k vyboru okresnímu. 

§ ~. Podo?nj'm zP Llsobem mají osoby v § 1. jme
novane PO cely ca s, PO kte rý chrousti lítaií, ve · lhútě od 
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sta ros ty k tomu vyměřené, střásti .denn ě, ~v láště časnl: 
z rá na chrousty (babky ) se stromu ovocn ych a ozdob
I;ý ch, s keříl ozdobných a st rom Í! alejníc;h, ?ak se st!,?
mÍl, které stojice na kraji les ú, tak blizke. JSou vyse 
řečeného stromoví, že kdyby ch rou st ~ ~ IlIcl:, ~e ne
sti'ásali , celé opatření by by lo zb yte~~l e , nace z t~~o 
osoby maií chrousty zničiti anebo ]Inace v hospodar
stv í spotřebovati. Když se podmítává pllda v poli, kte 
ré se vzd ělává, bucfte ponravy za pluh em, mot~kou ne
bo lopato u se vyskytující sbírány a hn ed Zlllceny. 

§ 4. Starosta pečuj o t o, aby ,;,š ichni držitelé, po~ 
živatelé a nájemníci POVH1l10Stl sve (§ 1.-3.) bedhve 
plnili. Není-Ii ustanoven ž~dný p.?,lní hlídač, ma staro~ta 
na čas, pokud toho Je potreba, Zl'ldltl Jedn000 ~lebo VISC 
hlídačll , ktei'í, ukáže-li se toho třeba, .majl ? y tJ odme
n ě ni z pokladny obecní. Nebyly-li ~a~red ene hou~e?ky 
nejdéle do konce měsíce března kazdeho roky ~blrany, 
aneb nebyli-Ii by chrousti a ponrav~ aneb yne , druhy 
hmyzu u žitečným rostlinám š kodl~:,e, ktere sblratl a 
ni čiti v někte ré části roku by lo nameno, d? u~tal~ove
ného času sbírány a zničeny, má se opatrelll UClllltl, 
aby se to předsevzalo na náklad nedbalclt . 

§ 5. Mimo to má nedbalcltm od starosty a 2 ra5~
ních obce ulože na bý ti pokuta od 2-20 K a v Prt
padu op ětném až i do 40 K aneb vězení od 12 hodlll 
do 4 dnlt. 

§ 8. Stromy, keře a ploty, které jsou ~a, po.~emcích, 
jež obci náležejí a od obce samé se vzdelava.l}, an~b? 
jež jsou při veřejných cestách, aneb na kraJ1ch tec~ 
cest, má obec svým nákladem od housenek a chroustu 
očistiti. 

§ 9. Aby se vzb udila chuť ku sbírání chroustÍ! a 
ponrav, dá se za každý litr c~ ro~stů, housenek, pon
rav a jiného škodlivého hmyzu, len z bude obCI og,veden; 
odměna v obnosu 6 h (vyhláška Č. místodrzltelstvl 
ze 6. února 1894 Č. 9. z. z. ), která se zapraví z p~klad: 
ny obecní a bude z polovice nahr?;žena z prostredku 
zem sk'Írch. Chrousti a ponravy majl hned po odvede
ní býÚ zničeni. 

§ 10. Starosta obce má tento zák?n ?vak~át :oč~.ě 
a sice na začátku října a února prohlasltl a pn te PI'I-
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ležitosti zevrubně lhůtu udati, do které jedna každá 
práce má býti dokonána. 

§ 12. Zanedbá-li obec toho zákona vykonávati, 
aneb nevyplní-li povinnosti, které na ní leží, pokud 
sama jest v držení pozemků (§ 8.) , má okr. výbor 
zjednati potřebnou pomoc na útraty obce. Nevykoná-Ii 
starosta povinnosti, jež zákon tento mu ukládá, po
tresce to polit. úřad okresní pokutou 20-40 K. 

§ 13. Cetnictvo či ' osoby k silnicím a polím dohlí
žející jsou povinny, aby každé přestoupení tohoto zá
kona, hned jak je shledaly, starostov i obce, a kdyby 
starosta sám se při tom něčím provinil, politickému 
úřadu okres. oznámily. 

24/i PASTVA. Obecní pastviště. 1. Na obecním 
. ':I: pastvišti nemá se nikdy pásti dobytek bez 

dozoru a buďtež k tomu účeli buď obcemi nebo sou
kromníky pastýři zřízeni. 2. Pásti dobytek mimo uza 
vřená a zahájená místa dovoluje se jen pod dohledem: 
zakázáno jest spoutati zvířata provazy na nohách. 3. 
Lze-Ii se obávati poškození cizího majetku zv ířaty, 
mají tato b$rti uvázána na kOly. 4. tlonění na pastvu 
a z pastvy má se díti toliko za dne. 5. Past$r ři jsou 
za škodu. kterou zvířata pod jejich dohled postaven<Í. 
způsobila zodpovědni (viz polní škody - odst. 239.). 
6. Neoprávněné hnaní dobytka do lesů nebo nedovo
lené použití lesní pa~tvy trestá se jako lesn í pych _ 
viz odst.: 236. 

VI. REGÁLY A MONOPOLY. 

245 . ·HOR.NICTVí (cís. pat. z 23. května 1854 
Č. 146 ř. z.). 

1. Zákon horní určuje nerosty, které. jakož i pod
mínky, za kter$rchž mohou býti hledány a dobývány. 
jakož i práva a povinnosti, které s provozováním hor 
jsou spojeny. -

3. R.egál horní jest zeměp. právo výsostní, jímž vy
hrazeny jsou určité nerosty vyskytující se v přiroze
ných ložiscích svých v~' lučnému panství zem ěpá n a. 
K regálu hornímu náleží všecky nerosty, kterýchž lZIé 
upotřebiti, ježto obsahují kovy, síru, kamenec, skalici 
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nebo súl kuchY,Ďskou, dále vody cementové, !u~a,. P!y
skyřice zemní, konečně všechny druhy uhh ceIl1eho 
a hnědého. --

Takové nerosty nazývají se vyhraženými nerosty. 
4. Státní monopol solní jest upraven zvláštními zá-

kony - viz odst. 247. . v, . t' 
5. Shledáním a dobýváním vy~ra~enyc~ n~l ~s u 

smí b5't i započato teprvé po dosazel11 opravnel11 k 

tom u. ,v' . t .. h 1 
13. Kutati znamena. vyhra zene nelOS Y Y. JI~ 0-

žištích hledati a nalezené tal~ dale~e odkryti, ~~ na 
ně propůjčení práva vlastl11ckel~o nas!~~ovat! muze. 

14. Kdo v Rakousku kutati zamysh. ma. k tonu! 
potřebi povolení horního úřady. ::- K tO~lU Jes~ take 
zavázán i majitel pozemku, Jenz na svem pozemku 
kutati zam~·šlí. . v . 

20. Dobyt5'mi nerosty smí kutar tohko s povole-
lIím úředním nakládati. V' , .v v " 

22. Výhradné právo na urclte kUÍlste nazyva se 
výhradným kutištěm. , 'v ' • ., 

40. Kdo chce od horl1lho uradu nabyti vlastl11ctvl 
k vyhraženým nerostfIm, jež v určitél!l obvodu vse Vy
skytují. jakož i práva k dobývání }lchv ~rostre~,ken; 
nutného provozování. díla, anebo opravn,en~ k !lallZen} 
a provozování pomocných děl nebo revlrnlch ~tol. ?la 
v prvním případě . žádati za propůjčení, v druhem vsak 
za koncessi. v , lIt' k 

88, Štoly a šachty mimo propůjcene po e,. 5 ere 
úspěšnému provozování hor slOUŽÍ ~pomo,y~ stoly a 
šachty), mohou zřízeny! a provozovany by tl tohko s 
povolením úřadu horního. . ' . • 

133. K zřízení stavení. děl vodmch. stll1lC" n;ostu , 
železnic, strojů a jiných staveb na p~)Vľchu ma ~l v~
moci majitel horního díla předepsaneho poyolel1l,~ol
ního úřadu a když by ly tyto zřízeny, ma to urac!u 
oznámiti. Postavení strojů v šachtě, jež n,ejsou, vhna-
!lY silou lidskou, má b~'t! ozná,meno ~?r!llmu ura~lI. 

170. Každý majitel vyh radlllho k~tJste. nebov v PI, 0-
j)C!jčeného horního díla má toto udrzov~tJ, v teznem 
stavu, t. j. horní a dúlní dílo a) protJ kazdemu ne~ez
pečenstvÍ pro lidi a vlastní prostor. pokud mozno, 
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ch rániti a b) dle předpis{l v stálém provozování ud ržo
vati. 

171. K nutnÝ'm bezpečnostním opatřením nálež í 
jmenov itě: a) spolehlivé ohražen í všech denních hlou
bení proti pádu li dí a zvířat; b) dostatečně zabezpe
čen í puklých nebo puknutím hrozících dú ln.Ích d ě l; c) 
přim ěřen é podklenutí řebříkové šachty, která je více 
iak 18 m .. dlouhá, nál.ežité zab ezpečení jízcl - fáľání 
- (řebříkú, schodú atd.), denní pľohl edán í a zabezpe
čen í lezostroHl; d) odstran ěn í takových nástrojú, jich ž 
upotřebení uváclí dělllictvo v z načné nebezpečen s tv í; 
e) zv láštn í pozOľ na vznětli vé clttlní součástky a okam
žité použití požárních a hasících zařízení; fl péče o ná
lež ité provětrání doli't; g) použití osvědčeniT ch, nále
ž i tě opatřených bezpečnostních sv;til en v dolech, ve 
Ideri'ch se vysky tuji výbušné plyny. 

172. Všechny přečiny a přestupky proti bezpeč
nosti osob a v lastnictvi, jichž se dopustil provinilec 
zanedbáním patřičné opatrnosti v dolech , trestají se, 
ať je pachate lem vlastník, úředník nebo podřízená o
soba, dle ustanovení obec. zákona tľestníh o (§§ 432., 
458., 459. tr. z. - v iz odst.: 137. a 138.). 

190. KaždST podnikatel hor jest povinen, jakmile se 
dov í o neštěstí v sousedních dolech nabídnouti za 
mírnou náhradu všecky své síly pracóvní ku pomoci, 
pokud tak uč i niti mi't že bez nebezpe č í pro své vlast 
ní doly;. 

200. Služební řád, úřadem horním schválený, musí 
bý ti v každém dolu v Dľacovních dílnách vyvěšen. -

Poznámka: Podstatným obsahem řádu služebního 
jsou 1. třídy dělníkú a dozoľCú a jich služebních vý -
konú. . 

Ka ž d~T děln ík musí bi!ti v dolech po delší dobu 
v u če ní . Chlapci. kteří vstoUDí do pod niku báňského 
s kon č i vše návš těvu škol y obecn é, slouží v dolech 
zp rv u jako t. zv. : svítiči, postrkovač i vozíki't (huntú), 
přitlo ukač i atd. Na to stanou se u č ni te pařskými a 
cvič í se po boku tepaČ tl (hajľú) v pracech na kamení 
tak dlouho, až se mohou hlásiti k denní práci. Dále 
vstupuje učeň do řad tepa čú. -
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Druhá třída dělníktl hornických jsou hutníci. -
Dozo ľcové dělí se na lezce (štajgry), jež maji dohlí
žeti 11a jednotlivé oddi ly dě lní kCt a na šichtmistry, 
kteři stojí v če le jedné četě a jimž přísluš í ří ze ní díla. 
V hutnictv í mají dozor nad d ělníky a pracemi hutní
mi t. zv. huťm ist ři a dílovedoucí. - Dle zákona z 31. 
prosince 1893 Č. 12 ř. z. z roku 1894 a min. nař. 
z 21. dubna 1894 Č. 75 ř. z. mohou za dozorce zá
vodní v dolech připu.š těni pouze ti , kdož absolvovali 
nižší hor. školu nebo prokáží, že umějí čísti a psáti 
a že nejm én ě 3 léta zaměstnáni byli při všech pracích 
v horn ictví se naskytujících . Zdali je kdo ku dozorství 
zPtlsobilým, o tom rozhodují úřady horllí (v iz z. z 21. 
če rvence 1871 Č. 77 L z.) . 

Majitelé hor jsou pov inni hor. úřadu dozorce ozná
miti. Opomenutí povinnosti t éto a příjetí osoby, kterú 
horním úř adem za neschopnou uznána by la, tresce se 
pokutou až do 100 K. -

V hornictví nesmí se zaměstnávat i děti nedoko
navší 14. rok ; vi1minečn ě se smí jich použíti mezi do
konaným 12.--14. rokem ku lehké denní prác i, lder:'! 
není na újmu jich návš těvě ško lní - a jen k žádosti 
zákon. jich zástupcú a za svolení úřadu horního. 
(§ 1. z. z 21. června 1884 Č. 115 ř. z. ) Osoby muž
ského pohlaví, které 16. rok, a ženské, které ještě 18. 
íok věku svého nepřekročily, smějí v dolech bý ti za
městnány jen takým zPtlsobem, který m by se nepo
škodil jich t ě lesnSc vÝvoj. (§ 2.) Doba šichty pro mla
distvé dělníky a ženštiny nesmí přesahovat i 12 hodin 
a denní skutečná doba pracovní 10 hodin (§ 3.) . --

Podnikate l dCt lní je povinen se svým i dozorci a 
svým dělnictv em, aSP0l1 čtvrtletně účtovati pod tľe
stem 10-100 K za každého d ě lníka . -

208. Každému d ělníku hornickému nebo dozorci 
má býti při jeho Vystoupení vvdán t. zv.: list výhostní 
(Abkeh r-, Entlasschein), pokud se týče knížka pracov
ní. v n ěmž (v níž) uvedeno býti musí : třída d ě lní. ku 
které náleží. pokladna bratrská, ve které je zanesen 
a doba, po kterou do ní př i SPíval. konečn ě den nastou
pení a Vystoupení z práce. Dělnící nebo dozorci kteří 
v nějak ém rakousk ém dole pracovali, nemohou b~l ti od 
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žádného majitele dolu bez listu výhostního do služby 
přijati. -

209. Při každém díle jes t vésti o všech havířich 
a dozorcích obšírnou knihu mužstva. která budiž ho'r
ním a polit. úřadfllTI předložena, kdykoliv za to požá
dáno bude . -

222. Při událostech v dolech, které ohrožují bez
pečnost osob. budov. pozemkú, l éčivých pramenLI, stud
ní a jiných zařízení. má nar-íditi horní úřad bezpeč 
nostní opatřeni, obyčejně za intervence polit. úřadu 
J e-Ii nebezpečí v prodlení. má úřad, jenž se dov í c; 
události dotyčné. učiniti neodkladllá opatření na o
chranu a bezpečí, povolav potřebné znalce; však co 
do dál š ích opatření iednati má dle předchozí ho do
hodnutí s polit. úřadem. -

228. Řízení trestní ohledně všech přestupkú hor. 
zákona patří hor, úřadu, ' .. 

240. DržitelUm hor. kteří nešetří předpisú o bez
pečnostních opatřeních v dole ch a nedopustí se třeba 
ani sami skutku odůvodňuiíciho řízeni elle obec. záko
nft trestních, má horní úřad uložiti pokutu od 20-200 
K, při opětném provinění až do 400 K; je-li tu trvalá 
nebo značná nedbalost, mající za sebou povážlivé ne
bezpečenství, mMe horní úřad naléz ti na ztrátu o
právnění k dolování. -

266. Dříve, nežli se vymaŽe držení horního díla. 
maií se v zájmu veřejné bezpečnosti ve srozumění s 
polit. úřadem usťanovit opatření, která v opuštěném 
díle horním (dole) jsou nutn5r mi a mají se provésti na 
útraty dřívějšího maiitele dolu ; vyšetřen má bý ti, zda 
v zájmu veřejné bezepečnosti zv láštní opatření, jako 
zasy pání, zazdění atd., jsou nutný mi. Není-li hornímu 
úřadu dotyčný stav dolu z dří věj šího pozorování znám 
mMe zavésti vyšetřování pomocí znalcú sousedníc!~ 
doliL obec. představených, četnictva. -
246. REGÁL POŠTOVNí. (Zákon z 2. října 1865 

c . 108. ř. z. a výn. ze 27. října Č. 19.666.) 
Přestupku poštov. důchodku, ohledně kteréh o jest 

příslu šn~rm finanční úřad, dopouští se: 1. kdo napod o
bí poštovní známky. předělává je z menš ího obnosu 
na větší, nebo s obálky je snímá, dávaje je na obál-
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l<u jinou. nebo je přenechává jinému, nebo zasí lá je 
ua jiné místo; - 2. kdo nedovoleně poštovní známky 
po živnost ensku . prodá::á (vý nos min . obchod;1 ze 
26. května 1850 c. 212. r. z. - a § 420. trest. zakona 
dÍlch.) ; 3. kdo zřizuje ústavy a podniky bez pr-ede
psaného dovolení úr~adú dú~hodko,::,ých k.e sbíEápí, .~·oz; 
dílení nebo doprave dOPISU, SPISU a predmetu. nch z 
dl;[lrava v5rJučně vyhražena iest dúchodu poštovnímu, 
nebo dopravuje osoby nebo věci v těch směrech, kde 
výlu čně jest vyhrazeno př edpisy poštovními státu PTá
vo provozovati takové podniky, anebo kdo př ekročí 
povolený podnik; 4. kdo poštovní poplatek zákonem 
vytčený zcela nebo z části obchází anebo úř ední osvo
bození od poštovného k tomu používá; 5. kdo dopisy 
nebo jiné poštovnímu poplatku podrobené zásilky s ob~
jitím poštov. úřadu dopravuj e nebo dopravovati da ; 
6. kdo časopisy. kterým zemslíým úřadem poštovní de
bit, t. j. právo na dopravu se sníženým poštovný m, 
jež tiskopisúm by lo pJ-iznáno; anebo p:áv9 na ~?yrayl~ 
poštou vúbec by lo odňato, anebo Je]lch z rOZSIrovanl 
so udním nálezem by lo zakázáno, za ú čel em obejití to
hoto zákazu v uzavřených dopisech, balících atd. 
zasí lá. Takovéto zás ilky mají od dúchodkový ch org~
nú za závadné prohlášeny býti. Zřízenci bezp. mají 
tudíž by ly -Ii časopisy, jimž poštovní debit by l ode
jmut' takovýmto zpúsobem rozš iřován y, úr-adu to 0-
zná~iti · 7. kdo korrespondenční a _ tak zvané žertov
né karty z jichž obsahu urážky na cti, neslu šnosti a 
jiné trestné činy vyplývají, anebo na. I~ich ž vyob,r,az~I~Í 
nebo jiné doplňky připojeny by ly, Jez JSou uraze]lCl, 
neslušné nebo mají politický demonstrativní charakter, 
zasílá ' ty to nesmí se po poště dopravovati. 

P~Z11ámka: Na schránky na dopisy budiž dohli
ženo a jejich poškozování zamezeno. - Prudké při
klopení záklopu u poštovních vozú ku sbírání dopisll 
určených jest poštovním služebnirm zakázáno: ti, kdož 
proti tomu jednaií, buďtež s udáním ulice a doby, kdy 
se t ak stalo, oznámeni. 

Neoprávněné používání trubky poštovské a ne
oprávněné nosení oděvu zavedeného pro poštu slu
žební trestá se dle §§ 33.-36. zákona z 5. listopadu 
1837 'č. 246. ob. z. soud. úřady politick~r mi pokutou QQ 
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10-40 K. -:-. ~ovněžv trestá se, nevYhne-I! se nějaký 
povoz na sIlnlClch postov. vozu na znamenl dané trub
kou poštovní. 

247 SOLNí MONOPOL. (Zákon z ll. července 
1835 č. 113. sb. z. s.) V Rako usko-Uhe rsku a 

v Bosn ě jest sul jedině správě státu vyhražena a ne
smí nikdo súl bez zvláštního povolení z cizin y k SPo
třebě nebo k skládání nebo k prúvozu př i váž eti. 

§ 402. Nikdo nesmí sIli bez povoleni vyrá běti 
v p)'jpadech tímto řádem monopolním vyznačenirch 
připravovati aneb ji zPLtsobem v zákoně zapov ězenirm 
užívati. ' 

Š 403. Povolení k dob~'vánÍ nebo připravování soli 
udělí se vždy jen pod tou podmínkou, že nebude užito 
řízení jiného, než výs l ovně povoleného, že bude ho po
užito pouze na pozemcích k tom u označených nebe; 
v místech přikázanSr ch, a že ce lý výtěžek v tom stavu, 
jak by l vymíněn, zúplna bude za odměnu odveden 
do skladu státního dúchodu. 

Š 410. Byl-li odkryt solní pramen, solní ložisko ne
bo sťil kuch Yllská, ať čistá, ať smíšená s jinými látka
mi, povstane-Ii so lní pramen, nebo počne-Ii sladká 
voda kuch Yllskou súl vydávati, jest ten, kdo plldy po
l,žÍvá, neb leží-Ii plida ladem, v lastník její povinell 
do 90 dnll po naby té vědomost i u příslušného úřa
du oZl lámiti to nejbližšímu finančnímu úřadu. 

~ 411. finanční úřad jest op rávněn, zazdíti solní 
prameny, jež nehodí se k upotřebe ní pro státn í po
klad nebo jiným vhodným zPllsobem zničiti. 

§ 413. Kdo se takov~lm zaměstnáním zanáší, při 
kterém se kllc:hYÍlská sůl naskytá iako pozustatek ne
bo vedle!ší výrobek, pov in en jest vždy na počátku 
každého měsíce úplně odvésti slil během posledníh o 
měsíce dobytou, která se k prodeji hodí, za náhradu 
hodnoty, jakosti soli přiměřené, která se určÍ finanč. 
úřadem , onomu ú řadu, k němuž bude po učiněném o
známení odkázán. 

Těm, kdož ZJ)úsobem sho ra uvedený m kuchyiískou 
sili jako vedlej ší výrobek dobývají, jest zakázáno, bez 
zvláštniho povole'lí obchod solí provozovati. 
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§ 415. Za zapovězenou výrobu sluší pokládati, kd y z 
někdo bez povolení dúchodkového úřadu: a2 na vlast
ním nebo cízÍm pozemku, ry zí sů l . ~uchynsk~u , (k~
mennou), zemité látky su l obsahuJ}cl nebo JlI1e, s~i1 
obsahující nerosty dobý vá; b) solm prameny otv lra; 
c) sů l z jej ich ch~mick5rch . s?učástí připl:avuJe v n~b 
d) ji z vody, zeme nebo j1ny ch mll~eralll vylu c~ J e. 
pn tom nečiní se rozdílu, by la-li so l na voda 'cerpana 
z moře nebo z pramenli, by la-li p'·ipravena smÍše
IIÍm vody sladk é se solí neb vy sky tla-li se jako zby 
tek n ějakého prllmy slového podniknutí, nebo konečně 
pochází-li slIl s ~ ~odou smíšená ~e sklad,li vst~tnÍho ~ll
chodu čili nic. Zakaz neclovoleneho v y rab elll soli pre
stupuje i ten vyrab itel, kte ri r k v5r ~·obě sice obdrž~! 
povolení dlichodkového úřadu, kt~ry v šak. n.edodrz! 
i" Ízení jemu předepsaného anebo vy robu na ]Inych nez 
jemu vykázaných místech provádí. 

§ 420. Soli proti zákazu užívá: a) když kdo solné 
vocly ze so lných pramenli čerpá; b) mořské vod y 
solné užívá při úpravě pokrmli; c) sú l, kterou přír~da 
na pobřeží mořském nebo jin5rch místech zemskeho 
povrchu vytvořila , sbírá neb sh romažďuie; d) sÍl I od 
těch osob přejímá, které ji od zemského ú řadu důchod
kového za sníženou cenu obd ržel y ; e) kdo takovou slIl, 
která za sníženou cenu dána byla k továrním účellim, 
užil k iin5rm účellim neb na jiných místech, než ku Id e
r ~rm n'ebo na kterých obdržel povolení k uživání, ' ~f 
ji ž jest siil v čistém nebo sm!šeném stavu; fl k~o, Slil 
z míst, kde se vyrábí, pi"ipravuie nebo ucho~ava, z 
lIichž se má zem. úřadu dlichodkovému odvestl, - 
nebo kdo ze skl adišť zem. dlkhodu nebo osob jím ob
jednaných nebo kdo mezi dopravou pomocí taž n5r~h 
zvířat, 'pltí, lodí, POVOZll neb železnic vezme, a tlm 
bucJ" bezprostředně držbě zemského dlichodu nebo ocl·
v edeni tomuto úřadu odnímá. 

§ 434. Stát obstarává prodej soli ve skladištích 
I, tomu zřízených; sli l, která pochází z vý robi šf nebo 
s kladisť zemského důchodu a koupena by la za obecně 
platnou cenu, múže za šetření př"edpisli pro prodej 
zboží ustanovenS'ch, jako jiné dle předpisll kOLlpen6 
zboží v lIezměllěné jakosti v zemi prodávána bJ tl. 
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Podomní obchod solí jest zakázán. 
O soli dobytčÍ platí zákon z 23. prosince 1896 Č. 

237. ř. z. a min. nař. z 23. prosince 1896 Č. 238. ř. z., 
dle něhož může súl dobytčí odebírati státními solními 
sklady vydávanou každi' , a to i ke krmení dobytka 
při vlastním hospodářství i k dalšímu prodeji, a sice 
za cenu 10 K za metr. cent. - Kdo sám soli dobytčí 
k jiným účelům než ku krmení dobytka používá nebo jí 
používati dopouští, jest v inný m těžkým přesotupkem clll
chodkový m a tresce se dle § 320. tr. z. duch. Proda
vači dobytČÍ soli postaveni jsou pod dohled úřadú dú
chodkových a povinni vésti knihy o nákupu a od
bytu. 

Zakázáno iest: a) súl dobytčí vyráběti; b) soli 
dobytčí za snížené ceny koupené používati !, něčemu 
jinému, než krmení dobytka a c) z koupene solt do
bytčí vyráběti sÍll kuchyňskou. 

048 MONOPOL TABÁKOVÝ. - 1. Právo na-
~ kládati tabákem přísluší jedině zemské správ ě . 

2. Dle toho nesmí nikdo bez zvláštního po~vole~1í : 
a) tabák pěstovati; b) tabák ZPllsoben.1 ~apovezenym 
připravovati, užívati a do obchodu uvestl; c) a z CI
ziny přivážeti. 

13. Kdo obdrží povolení k pěstování tabáku pro 
režii tabákovou jest povinen všecky listy tabákově 
sebrati dle předpisu s nimi zacházeti, a veškerý ta
bákov~ výrobek v určitých Ihútách tabákové režii 
úplně odvésti. 

60. Za zapovězenou výrobu tabáku se, po~ládá : 
a) když někdo bez zvláštního povolení tabak pestule 
nebo tabák, který bez jeho přičiJ~ěl~í na, jeho po~.emh 
roste, nezničí; b) když k pěStOV31ll tabaku pouzlJ,e, se 
jiného pozemku, než který v licenCl k to.mu ucell! 
byl naznačen a když k trpění tét~ zm~n~ Sl ~ovoletlt 
nevymohl ; c) když ten, kdo k pestovalll tabaku po 
volení obdržel, k tomu sice p~~emk~ . v Itce!1.cl J~a
značeného užije, ale k tomu vetsl, nez lak ': ured,n.lm 
po" olení bylo připuštěno, plochy pozemk.ove POUZll~; 
d) když ti, kdo v naději, že dostanou hcen~l, ,taba15 
pěstí, avšak licenci neobd rželi, rosthny, n~ lIne J~ez 
oprávněné osoby převádějí; kd yž kQnecne takovetQ 
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osobY nebo i oprávnění pěstitelé rostliny, které v iich 
držení zústali, až do konce července roku pěstění ne
zničili. 

61. Bez zvláštního povolení příslušného úřadu ne
ní dovoleno: a) po živnostensku tabák přepracovávati, 
b) nářadí držeti, vyráběti nebo z ciziny přiváž eti, 
jež výhradně k přepracování tabáku slouží. 

62. Zapovězené užití tabáku stává: a) když ně
kdo tabák, který má bý ti režii odveden nebo do ci
ziny odvezen, pokud se týče složen ve skladiště pod 
úřední dohlídkou stoiící, režii neodvede nebo nesloží, 
bez ohledu na to, zda-li sám tabák spotI-eboval, ji
nému předal nebo po době, kdy odvedení nebo slo
žení mělo se státi, beze vší převahy nějaké nenadálé 
údálosti si podržel; b) tabák, za který ještě zákonny 
poplatek nebyl odveden, ze skladišť režijních nebo 
z držení těch osob, jež mají tabák režii odvésti ne
bo ve skladištích složiti, bez povolení vezme; c) kdo 
tabákové rostliny pod jakýmkoliv titulem osobám, jež 
ku pěstování tabáku zákonného povolení neobdržely, 
přenechá; d) když ti, kdo tabák ze skladiště režie 
nebo od prodavačů tabákových výminečně za mírnou 
cenu obdrží, tento jiným osobám, které na tuto výhodu 
žádného nároku nemaií, postupuje; e) kdo na poli 
zbylé tabákové stvoly anebo listy na nich se nachá
zející jinak než za krmivo pro dobytek, za hořlavý 
materiál nebo za hnúj ku škodě tabákového důchodku 
použije. 

63. Tabák nesmí bez povolení p'říslušného fin. 
úřadu z ciziny přivážen nebo provážen býti. 

71. Prodej tabáku pocházeiícího ze skladišf pro
dejných důchodu tabákového jest jen těm dovolen . 
kdo k tomu od příslušného úřadu byli zjednáni a sice 
toliko v onom místě, pokud se týče v oné místnosti, 
pro kterou zjednání nastalo. . 

73. Majitelé a pachtýři zájezdních hostinců a ho
stinců, vináren, pivních výčepú a kaváren, dále jiných 
místností, ktefi buď sami nebo svý m služebný m (pra
covním) personálem svým hostům výrobky tabákové 
prodávati chtějí, mají si vymoci licence k prodeji. 
Prodej musí se obmeziti jen na druhy v licenci jme
nované a jen na místnosti v ní udané a na vlastní 
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hosty, při čemž zachovávati jest podmínek zem. úřa
dem ohledně takovýchto oprávnění k prodeii ustano
vených. 

Poznámka: Sklepníkům a jiným služebným iest 
zakázáno, prodávati cigarety vlastnoručně iimi vyrobe
né, byf by i byly naplněny tabákem v režii koupeným. 

74. Prodavačům jest zapovězeno, druhy tabáku 
ze skladiště důchodu tabákového odebrané změniti. 
de nich vodu .nebo iiné látky přidati. 

80. Za zakázané držení tabáku pokládá se: a) 
když osoby, které nemají povolení k pěstování tabá
ku nebo k obchodu tabákem, listy tabákové drží nebo 
držely; b) když osoby. které povolení k pěstování 
tabáku pro režii nebo pro vývoz obdržely, drží nebo 
držely tabák ještě P'o době, určené k jeho složení ve 
skladiště, anebo když odvedení, pokud se týče složení 
se dříve událo, ještě potom tabák drží nebo držely; 
c) když osoby, které obdržely povolení k obchodu 
tabákem, listy tabákové drží nebo držely, které ne
byly úřednímu dohledu podrobeny. 

Poznámka: Tabák, který se zvláštním povolením 
k vlastní potřebě byl pěstován a tímto způsobem i po
nechán, smí býti tím, jenž jest v povolacím listě jme
nován a příslušníky jeho rodiny, spotřebován jako ta
bák ke kráiení. Přenechávati tento tabák osobám ji
ným, jest zakázáno a tresce se takovéto přenechání 
dle monop. řádu jako zakázaný obchod. 

Dovoz a průvoz t. zv. kouzelných doutníků, t. j. 
cizozemských výrobků, jež mají podobu doutníků, oba
leny jsou tabákem a uvnitř obsahují iiné látky, a jež 
5louží k čarodějným hrám a jiným klamáním - jest 
zapovězen. 

Třaskavé doutníky, naplněné výbušn~rmi látkami. 
dovážeti nebo provážeti jest z ohledů zdravotn ích a 
bezpečnostních zakázáno. Jodové a durmanové dout
níky smějí se dovážeti bez ohledu na jich množství 
pouze proti povolení zem. úřadu fin. na základě lékaL 
vysvědčení zdravot. úřadem potvrzeného pro vlastní 
spotřebu. 

Poznámka: Pro tabák, který si cestující z cizíny 
nebo pohraniční obyvatelé ku vlastní spotřebě v množ-
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s tví nejvýše 2'8 kg. a z něhož poplatek zapraví, při
nášejí. není potřebí zvláštního povolení, rovněž k 10 
kusI1m doutníků. 

VII. ŽIVNOST!. 

ŽiVNOSTENSKÝ ŘÁD. (Zákon z 20. prosince 
1859 Č. 227. ř. z., z 15. března 1883 Č. 39. ř. z., z S. 
března 1885 Č. 22. ř. z., ze 16. ledna 1895 Č. 21. ř. z., 
ze 4. července 1896 Č. 205. ř. z., ze 27. listopadu 1896 
Č 218. ř. z., z 23. února 1897 Č. 63. ř. z., z 5. února 1907 
Č. 26. ř. z. 

. ZAMI::STN.ÁNf MIMO ŽiVNOSTENSKÝ 049 
ŘAD STOJtel. Následkem vyhlašovacího pa- '" 
tentu k živ. řádu nepodléhaií živ. řádu následuiící za
městnání a podniky, nýbrž předpisům v příčině jich 
zv láště vydaným, a sice: 

1. Zemědělská a lesnicko-hospodářská výroba a 
Hch vedlejší živnosti, pokud vlastní jich výrobky jsou 
zpracovávány, dále výčep vlastních výrobků, jenž 
v některých částech jednotlivých zemí na základě star
ších zařízení majitelům vinic a ovocných zahrad po
volen byl. 

2. Hornictví a dotyčná zařízení horní. 
3. Literární činnost, nakladatelské právo původců 

(autorů) a vykonávání krásných umění. 
4. Námezdná P'fáce nejnižšího druhu (práce náden

nická atd.). 
5. Odvětví výdělková, která do třídy vedlejších 

dQmácích zaměstnání spadají a obyčejnými členy vlast
ní domácnosti se provozují. 

6. Zaměstnání advokátů, notářll. obchodních mak· 
l éřll. inžen~r rů a jinirch osob. které pro jistá jednání 
zvláště byly zjednány, sprostředkování soukromých 
obchodl! v jiných než obchodních záležitostech. 

7. Vykonávání vědy lékařské, léčební ústavy kte
réhokoliv druhu. lázební ústavy a léčební ústavy pitné. 

26' 
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léká rnictví, zvěrol ékařství, počítajíc v to i miškářství 
(Viehschnitt). 

8. Y'yučování a dotyčné ústavy. 
_ .9. ,Zlvnostenské práce veřejných lidumilných, vy

ucovaclc~, trestních a polepšovacích ústavů . 
, 10. Ustavy úv ě rní, banky, zastavárny, pojišfovn~' , 
ustavy zaopatřující, důchodní, spořitelní atd. 

ll. Podniky železniční a paroplavební. 

_12., Proyozování plavby na moři, podléhající ná
rnorsky m zakonům a n ámořní rybářství. 
, 13. Převozy na řekách, jeze rech, kanálech atd .. 
us tavy plfařské. 

14. Veřejné zábavy a výstavy na odiv všeho 
druhu. 

15. Podniky periodických tiskopisů a jejich prodej. 
16. Podomní obchod a jiné výhradně toulavě vy-

konávané živnostenské výkony. . 
250'ROZOI::LENí ŽIVNOSTÍ. § I. 2ivnosti jsou 

huď : a) svobodné, b) řemeslné, c) koncessova
~é: d) . obchodní, e) továrně provozované, fl domácí 
moustne. 

§ 6. Bylo-li někomu nálezem soudcovským nebo 
administrativním zakázáno provozovati živnost n ěja
kou, nemůže se mu povoliti, aby uvázal se v živnost 
jinou, jejímž provozováním zmařen by byl účel ná
lez u onoho. 

§,} I. Svo!>odné ~ivnosti jsou ony, které nebyly 
prohlasepy z'!-. remeslne nebo koncessované. - I( sa
rnostatnemu ]Ich provozování jest každý oprávněn 
mys) . však, .dříve ne! p~čne provozovati živnost, oPo~ 
y~dlÍl to yra9u, o c~mz se mu jako legitimace vydá 
uradem list Zlvnostlll (Gewerbeschein) . 

§ 14. Řemeslné živnosti: I( nastoupení t éto živ
Ilosti jest třeba vedle svrchu zmíněného opovězení 
j eště průkazu zpúsobilosti, jenž podán býti musí vy. 
svědčením výučn~rm a vysvědčením pracovním že ia 
dat~l yo.více l.et jako pomocník zaměstnán by j v p'ři~ 
slu~n: pVI10S~I. l1eb v továrním podniku, jenž pří
slusne ZlVl10Stl Jest obdoben, poněvadž tu se íedná o 
schoPllosti, které vyžadují vzdělání v živnosti ' vyuče
ním a delším v ní zaměstnáním. 
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§ 15. Koncessované živnosti jsou ty , při nichž to
ho veřejné ohledy vyžadují, aby vykonávání jejich vá
záno bylo zvláštním povolenim (koncessí), a nesmí 
s vykonáváním jejich před jejím dosažením zapo
čato bý ti. - Za živnosti koncessované jsou prohlá
šeny: I. Všecky živnosti , které mechanicky neb che
micky rozmnožují výrobky literární a umělecké, ane·· 
bo které s t ěmito pracemi obchod vedou, tudíž všecky 
tiská rny a knihkupectví, obchody s věcmi umělecký
mi a hudebninami (viz odst. 260.). 2. PLljčoVny tako·· 
výchto věcí a čítárny . 3. Periodické dopravovnní 
osob (viz odst. 231., 232., 235.). 4. 2ivnosti těch, kdo ž 
na veřejných místech prostředky na dopravu osob 
k potřebě jednoho každého pohotově mají (viz odst. 
225.-228.), anebo ke službám osobním se nabízejí 
jako poslové, nosiči, posluhové atd. (viz odst. 272.). 
5. Livnost plavební na vodách vnitrozemských (viz 
odst. 232.). 6. 2ivnost stavitelská, studnařská, zed
nická, kamenická a tesařská (upraveny zák. z 26. 
prosince 1893 Č. 193 ř. z.). 7. Livnost kominická. 
8. 2ivnost stokařská (viz odst. 296.). 9. Livnost po
hodnická (viz odst. 356.). 10. Vý roba a prodej zbraní 
Cl střeliva (viz odst. 215., 216.). ll. Vý roba a prodej 
látek ohňostrojných a všelikých preparátú třaskavých 
(viz odst. 217., 218.). 12. Zivnost vetešnická (viz odst. 
265.). 13. Zivnost zástavnická (viz odst. 264.). 14. 
Výroba jedú a příprava látek a preparátů, jež určeny 
jsou k lékům, jakož i prodej obou dotčených věcí (viz 
odst. 287.), pak vý roba a prodej strojených vod mi
nerálních. 15. Zivnost hostinská a výčepnická, včetně 
výčepu a drobného prodeje pálených nápoiú lihových 
(viz odst. 277.-280.). 16. Zivnostenská výroba, prodej 
a výčep vína strojeného a polovína (viz odst. 279.). 
17. Zařizování plynovodů, osvětlovacího zařízení a vo
dovodú. 18. 2ivnostenské vyrábění a spravování par
ních kotlů (viz odst. 16t~). 19. Výroba karet hracích : 
20. Podkovářství. 21. Zivnostenské zahlazování krys, 
myší, škodlivého hmyzu a pod. prostředky jedovatý
mi (viz odst. 274.). 22. Zivnostenské sprostředkování 
sl užeb a míst (viz odst. 271.). 23. Provozování po
hřebních podnikú (viz odst. 284.) . 24. Cestovní podni
ky (ř. zák. z r. 1895 Č. 181. ř. z.). Ústavy tajných 
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agentů . ~dete~!ivů., ~in. nař. z r. 1904 Č. 41. ř. z.). 
26. Naplnovacu PIVIllCh sklenic (viz odst. 277.). 
251 OBCHODNÍ ŽIVNOSTI v užším slova 

smyslu JSOU (pod le výnosu min. z r. 1883 Č. 
~6.701.) ony: při nichž opovězení, pokud se týče list 
z~vn?stensky ~a provozování obchodu zní, tedy při 
Illchz tento vyhradní zaměstnání tvoří~ kde tedy ob
chod, se prov?zuje .s výrobky a zbožím jiných produ
centu. Tato Zlvnost nespadá pod živn. řád. 

• Tovární podniky jsou (podle výn. min. z r. 1883 
c. }~.0~7) ony, při .nichž vyrábění a zpracovávání před
~et~! Zlv~lOstenskeho obchodu dějí se v uzavřených 
dtlna.ch ylC~ Jak 20 dělníky, mimo jich byty zaměstna
np!ll: pr~.lllc~ž. užití strojů jako pomůcek a užití práci 
dellclho rIzelll Jest pravId lem a při nichž podnikatel _ 
n~. rozdíl. od řerr.'~slných živností na ručním výkonu e! ac~. podtlu nebere. Tovární podniky nepatří pod 
ZIV. rad. 

Domácí. průmysl (industrie) jest podle výn. min. 
z r. ~873. c. 26.701) ona živnostenská činnost, která 
dle ~lllSt~1 zvyklos!1 se provozuje od osob v jich pří
bytclch Jako hlavnI nebo vedlejší zaměstnání tím ZPll
sobem, .že při ní neužívá se žádných živnostenských 
?omo~lllků J to,::a.n~šů, učňů atd.), nýbrž že při nich 
lS~U . len pnsluslllcl domácnosti zaměstnáni. Také . do
maCI průmysl nepodléhá živn. řádu. 

252 ~Á VO~. PI30VO~OVACÍ (§26.) musí Mrti 
sc1~valel~ . Pl} vsech zlvnostech, které provozují 

se P?mOCl z.,::la~~n~ch, pro živnost založených výhni, 
parlllch s!r?L~' Jmych ~y?adel neb vodních přístrojú, 
aneb ktere ucmky zdravl skodnými, provozovacím způ
~o?e!TI bezpečnost O~1rožujícím, zápachem aneb neohy
c~~nym. hlomozem JSou s to ohrožovati anebo ob
tezovatt sousedstvo. Dokud schválení není dáno stav
ba , závodu .~esrr.'í počata býti. § 32. Ku každé 'změně 
ZPl!s~bu zanzelll provozovacího nebo výroby aneb ku 
~(~zde.mu značné;nu rozšíření výroby zapotřebí jest 
uredlllho pov:olelll. § 33; Jestliže závod do roka po dni, 
co ?yl ~chyalen, nepocne se provOZDvati, aneb zllsta
ne-li pocate provozování PO více než 3 léta přetrženo 
schválení závodu pomíjí. Zničí-Ii živelní pohroma. ~neb 
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jiná náhoda úplně závod, buď žádáno o jeho schvú
lení dříve než počne se znova provozovati. 

Stálé místnosti provozovací. § 39. Kdo svobodnou 
nebo řemeslnou živnost provozuje, může míti v obci 
svého stanoviště několik místností provozovacích (dí
len nebo krámú) a múže přenésti je na jiné místo 
v obci, má to však pokaždé úřadu oznámiti, koncessQ
vaná živnost, jež vyžaduje stálé místnosti provozovací, 
mllže přenesena býti na jiné místo v též obci neb 
v témž okresu živnostenském jen tehdy, schválí-li to 
úřad živnostenský. 

Vedlejší závody a sklady (§ 40.) vyžadují ohlášeni 
a při koncess. živnostech, zvláštní koncesse. 

Označení firmy (§ 44.) Živnostníci jsou zavázáni 
užívati vhodného vnějšího označení na svých stálých 
místnostech provozovacích nebo svých bytech a jsou 
oprávněni užívati jiných prostředků návěštních. - § 46. 

ZASAHOVÁNÍ DO OZNAČENÍ PIRMY 053 
§ 46. Žádný živnostník není oprávněn, přivlast- "-
niti sobě oproti právu k označení svého místa provo
zovacího nebo bytu, jakož i v oběžnících veřejných ná
věštích nebo cenníkách jméno, firmu, znak neb zvláštní 
označení závodu, jenž náleží tuzemskému živnostníku 
neb vyrabiteli aneb tímto právě uvedeným způsobem 
předměty své živnosti falešně označovati, jako by 
byly vyšly ze závodu jiného. Stíhání tohoto přestupku 
děje se jen k žádosti nebo na návrh poškozeného. 

Přestupky. § 49. Přestupku stává se vinen, každý 
živnostník, jenž a) v případnostech, které již § 46. neb 
zákonem o ochraně živnostenských známek nejsou 
vytčeny, k vnějšímu označení svého závodu neb bytu, 
k označení výrobkú živnostenských nebo vúbec při 
provozování svých obchodů a při svém podpisu užívá 
jména sobě nepříslušejícího, nejsa k tomu oprávněn 
již vykonaným zápisem své firmy do rejstříku obchod
ního; b) jenž v případnostech v odstavci a) uvede
ných přikládá sobě vyznamenání, která mu propůjčena 
nebyla; c) jenž v případnostech v odstavci a) uvede
ných užívá pojmenování, z něhož na poměr společen
ský souditi se může, kdežto vskutku takového pomě
ru neni; d) jenž nejsa k tomu oprávněn, již vykonaným 
zápisem své firmy do rejstříku obchod., v případno-
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stec v odst. a) uvedených neu žívá svého jména a PrI
jmení; e) jenž v případnostech !Jod a) uvedených při 
skutečném poměru společenském užívá pojmenování, 
ve kterém není pouze obsaženo jméno společníkLl, 
n~lbri kromě toho doložka jež naznačuje existellci ně
jaké společnosti, le č není-li živnostník k užívání tako
véto firmy oprávněn dle zákona obchodního. 

O cenách a sazbách (tarifech) viz odst. 182, 

054 POVINNOST K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNO-
'" STI (§ 53.). Držitelé živ nosti pekařské, řezni-
cké, kominické, stokařské a dopravní nesmějí počaté 
provozovaní živ nosti přetrhnouti dle své zviI!e, nýbrž 
jsou povinni 4 neděle napřed to ú ř adu oznámiti. 

Náměstkové nebo pachtýři (§ 55.) musí jako sám 
držitel živnosti míti vlastnosti, jichž třeba jestk samo-

o statnému provozování příslušné živnosti, a musí býti 
úřadu jako takoví oznámeni a při koncess. živ nostech 
úřadem zvláště schváleni. 

Převod živnosti ' (§ 56.) . Každá změna v osobě 
držitele živnosti má b:'Í'ti úřadu znova ohlášena, po
kud se týče jest k ní třeba zvláštní (nové) koncesse. 
Jen na .ú čet vdovy, pokud vdovou zilstane, neb na účet 
nezletilých dědidl, dokud nezletilými JSQu, milže kon
cess. nebo řemeslná živnost dále provozována býti na 
základě staré koncesse nebo starého listu živnosten
ského. 

255 POMOCNÍ PRACOVNÍCI (§ 73.) jsou vše .. 
cky osoby, které v živnostenských podnicích 

jsou pravidelně zaměstnány - bez rozdílu věku a po
hlaví, a to: a) pomocníci (obchodní pomocníci, tova
ryši, sklepníci, kočí při živnostech dopravních a pod.); 
b) tovární dělníci; c) učedníci; d) osoby pracovnÍ, jichž 
užívá se k podřízeným službám pomocným při živno
sti. Osoby, které pro vyšší výkony služebné obyčejně 
o~ n·čním nebo Il1ěsíčním služným jsou ustano veny ja
ko: dílovedouCÍ, mechanikové, faktoři, účetní, poklad
níci, výpravčí, kresliči, chemikové a p. nepatří mezi 
pnmocné pracovníky. § 74. Každý majitel živnosti jest 
povinen učiniti v provozovně své všecka opatřeni 
k ochraně bezpečnosti a zdraví dělníků. 

I 
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Přestávky pracovní (§ 75.) Quďte dělníkům povo
leny, které trvati mají nejméně 1'/, hodiny, z čehož 
dle povahy živnosti provozované co možná jedna ho
dina připadnouti má na dobu polední. Jestliže pra
covní doba před polední hodinou nebo po ní trvá pět 
hudIl1 nebo méně, přestávka odpočinku vynechána býti 
múže pro takovouto dobu pracovní, vyjímaje hodinu 
určenou pro dobu polední. Jestli v jednotlivých živ
lIostech zkrácení přestávek dovoleno, oznámí se to 
živnostníkům úřadem případ od případu. Při noční 
práci uživati se má obdobně těchto předpisů. 

O klidu nedělním a svátečním viz odst.: 259. 
§ 75. a). Majitelé živnosti jsou zavázáni, dáti svým 

pomocný-m pracovníkům až do dokonaného 18. roku 
potřebný čas k návštěvě zřízených škol večerních a 
nedělních (běhů přípravných, pokračovacich, o učedni-
ckých neb odborných). . 

Mzda a výpověď (§ 77.). Není-li o čase, kdy mzda 
pl<rcena býti má pomocníku, a o lhlltě v:\'povědné nic 
jiného ujednáno, předpokládá se, že smluvena byla 
t~l denní v~-plata mzdy a 14denní Ihllta výpovědná. 
Avšak pomocníci. kteří dle kusu se platí neb v ak
kordu pracuji, jsou oprávnění teprve tenkráte Vystou
piti, když převzatou práci řádně skončili. 

Vyplácení mzdy (§ 78.) má se státi hotovými pe
nězy. Vypláceti mzdu v hospodách a krčmách jest za
kázáno. Majitelé živnosti mohou opatřovati dělníkům 
byt, topivo, užívání pozemkiI, léky a pomoc lékař
SICO Ll , jakož i nástroje a látky k výrobkům, které od 
nich mají býti zhotoveny na zúčtování při výplatě dle 
pledchozího ujednání. Mezi majitelem živnosti a po
mocným pracovníkem ujednati se múže vydávání po
travin nebo pravidelné stravy na účet mzay, pokud se 
to děje za cenu, která nepřesahuje výlohy opatřo
vaCÍ. Naproti tomu nesmí se ujednati, že pomocní pra
covníci předměty své a potřeby odbírati musí z ji
stých prodejišf. Majitelé živnosti nesmějí dělníkiIm 
úvě rem na účet mzdy dávati iiných předmětů neb 
zboží než SVrchu označené a zvláště ne lihových ná
pojů. - Ustanovení smluv a úmluvy, které všem těm
to předpisům odporují, isou úplně neplatnými. Pomoco-

níci, jichž pohledávky proti těmto předpisům byly za-
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pravt'ny jinak než hotov~'l1l i zaplacením, mohou kdy
koliv žádati, aby jejich pohledávky zap laceny byly 
hotovými penězi a nemůže jim činěna býti námitka 
z toho, co iim místo platu bylo dáno, Pohledávky za 
věci nebo zboží, které proti zápovědi v těchto před
pisech obsažené pomocníkitm na úvěr byly dány, ne
mohou odmaiitelú živností nebo osob jim na roveň 
postavených ani b~7 ti žalovány ani za účtováním nebo 
jiným zpúsobem ' k platnosti přivedeny býti, bez roz
dílu, zda mezi účastníky přímo povstaly nebo přímo 
nabyty byly. --
°56 PRACOVNí KNíŽKY A VYSVĚDČENí. 
~ (§§ 79,. 80.). Kupečtí pomocní zřízenci musí míti 
úředně vidovaná vysvědčení svých dřívějších službo
dárcú, ostatni pak pomocníci pracovní knížky. Maji
telé živností, kter'í do práce vezmou pomocníky bez 
takového výkazu, dopustí se přestupku živnost. řádu. 
Kdo pracovní knížku padělá nebo zfalšuje, neb vědo
mě nepravá udání o své osobě do pracovní knížky za
psati dá nebo k legitimaci užije cizí knížky pra
covní aneb svou pracovní knížku k tomuto účelu jiné
mu přenechá, potrestán bude dle trest. zákonú (viz 
odst.: 174). O pracovních knížkách jako cestovní le
giti!l1ace viz pasy -- odst.: 213. 

Při řádném Vystoupení majitel živnosti má vy
plniti a podepsati inkoustem rubriky knížky pracovní 
a opatřiti potvrzení starosty společenského aneb kde 
společenstva není, místního polic. úřadu, Vysvědčení 
zapíše se jen potud, pokud jest příznivo pro pomoc
níka. Majitel živnosti, jenž pracovní knížky proti své 
Lákollné povinnlJsti včas nevydal nebo předepsaných 
záznamů učiniti opomenul, aneb nepříslušné záznamy. 
nebo poznámky učinil, jest povinnen náhradou pomoc
nému pracovníku. Nárok na náhradu mine, jestliže do 
4 . neděl po jeho vzniku nebylo oň se domáháno na 
pIíslušném soudě. 

Poznámka: Majitel živnosti má sice pracov. kníž
ku nebo vysvědčení uschovati , nesmí je však, když 
poměr pracovní byl z ru šen, pod žád nou záminkou, te
dy také ani jakožto jistotu za své pohledávky zadržo
vati, jelikož na tyto listiny práva zástavního nelze 
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n ab~7 ti . - Pracovní knížky kolku prosté vydává obecní 
llřad toho místa, kde žadatel se zdrž uje za náhradu 
nákladu opaHovacích, Vy dá ní pracovních knížek pro 
mladistvé děluiky pomocné jest závislým na podmínce, 
abY otec nebo poručník dal své svolení; nemúže-li o
patřeno býti svolení těchto zákonných zástupcú, múže 
býti nahrazeno obcí pobytu. O vydaných knížkách 
pracovních vedeny buďte přesné záznamy. Ztratí-li 
pomocník knížku pracovní, mflže u obec. úřadu místa, 
kde se zdržuje, žádati o vystavení duplikátu. 

. ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU. (§ 82.) 
Dříve než uplyne výslovně neb mlčky ujedna
ná doba poměru pracovního, múže pomocník bez vý. 
povědí ihned propuštěn býti v těchto případech: 

a) když uza\ íraje pracovní smlouvu, oklamal ma
jitele živnosti, předloživ falešné nebo zfalšované kníž
ky pracovní nebo vysvědčení aneb jej v omyl uvedl 
o jiném dosavádním poměru pracovním, jímž pomoc
ný pracovník současně jest vázán; 

b) když shledán byl neschopným k ujednané práci; 
c) stane-li se opilcem a opětně marně byl napo , 

mínán; 
d) kd~,-ž dopustí se krádeže, zpronevěření nebo 

jiného trest. skutku, který jej činí nehodným di/věry 
lI1aiitele živnostenského; 

e) když vyzradí obchodní neb výrobní tajemství 
neb tez svolení majitele živnosti provozuje vedlejší 
zaměstnání; 

li když práce neoprávněně zanechal nebo trvale 
SV)lch povinností zanedbává, aneb ostatní pomocné 
pracovníky nebo domácí lidi snaží se svésti k nepo
slušnosti , ke zprotjvení se proti majiteli živnosti, k ne 
pořádnému životu nebo k nemravným nebo nezákon
ný m skutkúm; 

g) když dopustí se hrubé urážky na cti. tělesného 
úrazu nebo nebezpečného vyhružování proti majiteli 
živnosti nebo proti jeho domácím lídem, nebo proti 
ostatním pomocným pracovníkúm nebo přes předcho
zí varování neopatrně zachází s ohněm a světlem; 

h) když jest stížen odpuzuiící nemocí nebo SVOll 
vinou se stane k práci neschopným nebo trvá-Ii ne
zaviněná nezpúsobilost ku práci přes 4 neděJe; 
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i) když déle 14 dnf! jest včzněn. 
o • PI'ed uplynutím ujednané doby a bez výpovědi 

maze pomocnik práci opustiti: 
.. a) když nemůže v práci pokračovati bez patrné 
skody pro své zdraví' 

~)) .k9YŽ majitel ži~nosti dopustí se skutkem zléhu 
nakladam nebo hrubé urážky na cti proti - němu ne
bo kilO přislušníkům' 
" c) k~yž majitel živnosti nebo jeho přísluš níci sna
Zl se svest! POI1lOC. pracovníka nebo jeho příslušníky 
k nemravnym nebo nezákonným činům ' 

d) když majitel živnosti ml.! nepřísl~šně zadržuie 
umluvenou mzdu nebo ruší iiné podstatné podmínky 
smlouvy; 

cl když nemMe nebo zdráhá se poskytnouti po-
moc. pracovníku výdělek. . 

§ 8? Pře~tane-Ii živnost nebo zemře-li pomocný 
pracovmk, zamkne poměr pracovní sám sebou. A však 
p~opuštčn-Ii jest předčasně pomocný pracovník, ať již 
nasledkem dobrovolného zanechání živnosti nebo ná
sled~em viny majit~le živnostenského nebo náhody, 
kter~. to~oto ~yla stI~la, má pomocný pracovník prá
V? zadati o nahradu skody za :Išlou sobě lhůtu výpo
vednou. 

§ 84. Propustí-Ii živnostník pomoc. pracovníka 
před časem, aniž jest tu důvodu zákonem uznaného 
anebo ' ~á-I! vlastní vinou jemu příčinu ku předčasné~ 
mu zrU~~11I pracovního poměru, jest povinen pomoc. 
pracovl1lku nahraditi mzdu a jiné ujednané odplaty 
za celou lhůtu výpovčdnou, případně za zbývající ještě 
část této lhůty. 

§ 85. J estiiže pomoc. pracovník bez dflvodu záko
nem uznaného před časem opustí majitele živnosti do
pustí se přestupku řádu živnost. a potrestán bud~ dle 
ieJl0 předpi.siL lvlimo to jest majitel živnosti opráv
nen donutItI pomuc. pracovníka skrze úřad k návratll 
do práce na zbývajícÍ ještě dobu a žádati náh radv 
za vzešiou sobě škodu. . 

§ 86. Maiitel živnosti, který přijme do práce po
mocného dělníka, ačkoliv mu, když iej přiial známo 
bylo, že svého pracovního poměru se svým D~sledním 
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zaměstnavatelem řádně nezrušil, anebo který se do
zvěděv o tomto nepořádném přerušení, takového po
mocníka podrží v práci, dopustí se přestupku řádu 
živnostenského a práv jest s pomocným pracovníkem 
dřívěj šímu zaměstnavateli ze škody, jež tomuto vzešla 
svémocným vystoupením pomocného pracovníka. Totéž 
platí o majiteli živnosti, jenž svedl pomocného pra
.;ovníka k porušení smlouvy naproti svému zaměstna
telí. Dřívějšímu zaměstnateli přísluší též právo ž:í
dati, aby pomocný pracovník o své újmě Vystou1)lý 
vrátil se na zbývající ještě dobu. 

§ 87. K rozhodování sporů z poměru pracovního. 
učebního a mezdního mezi takovými majiteli živností. 
kteří nepatří k žádnému společenstvu. a jejich pomoc
nými pracovníky, nebo mezi těmito pracovníky sa
mými zřízeny mohou býti sbory rozhodčí. Povolení 
ke zřízení takovýchto sborů udílí politický úřad zemský 
k návrhu většího počtu živnostenských majitelů nebo 
pomocných pracovníků. kteří bydlí v obvodu sboru, 
jenž se zříditi má. Příslušnost těchto smírčích sborů 
nevztahuje se k takovým sporům, které náležejí před 
živnostenský soud dle zák. ze dne 14. května 1869 č. 
63. ř. Z. Pokud není příslušným živnostenský soud, 
rozhoóčí výbor společenský nebo rozhodčí sbor svrchu 
uvedený, projednánvá a rozhoduje pol. úřad spory z po
měru ' pracovního, učebného a mezdního. které za trvá
ní poměru tohoto anebo alespoň do 30 dnů po jeho 
přerušení byly vzneseny. Spory, které byly vzneseny 
po 30 dnech, náležejí před řádného soudce. pokud 
příslušným není rozhodčí virbor společenský nebo roz
hodčí sbor. 

SEZNAMY DĚLNíl(ů (§ 88.). V každém podniku 
živnostenském buď veden o všech pomoc. pracovní
cích seznam a buď předložen úřadu, kdykoliv za to 
požádá. 

PRACOVNí ŘÁD (§ 88. a). V továrnách a 
podnicích živnostenských, ve kterých přes 20 po
mocných pracovníků ve spoelčných místnostech 
jest zaměstnáno, musí vyvěšen býti pracovní řád 
majitelem živnosti podepsaný; řád budiž nejpo
zděii 8 dní, nežli se vyvěsí v dílnách, předložen 
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ve 2 st~jně znějících exemplářích žívnost. úřadu , jenž 
n e~h l e d~-1I v nem Ill C protizákonného. jeden exemplář 
svym vIsem opatří a majiteli ž ivnosti vrátí; rád ten
to ,buď pomocným pracovníkům při jejich vstoupení 0-
znamen a v místnosti vyvěšen. 

257 _ MLADISTyí DĚLNíCI A ŽENY (§ 94.) . 
Pred dokonanYI1l 12. rokem nesmí se užívati dětí 

ku praVIdelnému živnost. zaměstnání. - Mladistvých 
pracovníků m~zi dj)I~?na~ým 12. rokem a dokonari~rm 
14., rokem sml se uZlvaÍl ku pravidelnému živnosten
skem~ zamě~tn~I~~, pokud jejich práce není na újmu 
Z~~~VI a .nep~ekaZl telesnému vývoji, pak pokud nepře
kazI splmÍ! zakonno u povinnost školní. - Práce těchto 
JlIladistvýc~ pracovníkú pomoc. nesmí však přesaho
vatI 8 hodlll . Šestinedělek smí se užívati ku pravidel
n ém.~ zaměstnállí živnostenskému teprvé za 4 neděle 
po J1;:h ~Iehnutí. Maiitelé živností, kteří zaměstnávají 
mladlstve pracovníky a ženy, maií o nich vésti seznam 
15!~rý ~~jí na. požádání ž ivnostenskému úřadu předlo~ 
ZlÍ!. D,etI, meZI 14.-16. rokem a žen smí použito býti 
v tovarnach tolIko k lehčím pracím, které jich zdraví 
a tělesnému vývinu neškodí. 

NOČNÍ PRÁCE. (§ 95.) Mladistvých pro-
. covníkfI pomoc., dětí a že n nesmí se užívati ku 

praVIdelnému .zaměstnání živnost. za doby noční, t. i. 
od 8 hodIn vecer do 5 hodin ráno. Dovolí-li ~e to však 
ze zvláštních di'Ivodů v jednotlivých živnostech m1 
ú tom četnictvo bi--ti zpraveno. . , 

Dětí před dokonaným 14. rokem nesmí se užívati 
1([1 pravidelnému zaměstnání v živnost. podnicích to
vá rníc!1. Mladistvých pracovníkfi pomocných mezi do
!wnanym 14. a dokonaným 16. rokem smí se užívati 
Jen ku pracím l e h čím, které nejsou na újmu zd raví 
těchto pracovníkfI pomocných a nepřekážejí tělesnému 
v~r voji jeiich. Kromě mladistvých pracOvníkfi 1Jomoc. 
nesmí se užívati ženštin vllbec k práci noční v továr
lIích podnicích. Zvláštní v:írjimky múže povoliti mill i
s terstvo. 

Učňové (§ 97.). Za učedníka pokládá se kdo u ma
jitele . ž ivnosti vstoupí do zaměstnání . bY' živnosti se 
prakticky naučil. § 98. Učedníky smějí míti toliko ti 
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majitelé živnosti·, kteří sami nebo jejichž náměstkové 
mají potřebné odborné vědomosti, aby mohli vyho
věti předpisům § 100. o živnostenském vzdělání učed
níkfI. - Maiitelé živností, kteří odsouzeni byli pro 
zločin vůbec, nebo pro přečin ze zištnosti spáchaný 
nebo proti veřejné mravopočestnosti čelící nebo pro 
takovýtéž přestupek, a ti, jimž dle § 137. odňato bylo 
právo míti učedníky, nesmějí nezletilých učedníků ani 
přijímati, ani přijatých déle držeti. 

Pokud ' o učebné době není zvláštních předpisú, ne
smí tato při živnostec1;l netovárních trvati méně než 2 
a ne více než 4 roky, při živnostech továrních však 
nejvíce 3 roky. - Jestliže učedník. odbyv část doby 
učebné u některého pána učebního přestoupí řádně 
k jinému pánu učebnímu, budiž tato část doby učebné 
vpočítána do obecné lhůty doby učebné. 

§ 99. Doba zkusná nesmí trvati déle než 3 měsíce_ 
Během doby zkusné múže býti poměr učební jedno
stranným ústupem každé z obou stran zrušen. 

§ 101. Předčasné zrušení poměru učebného. 1. Se 
strany pána učebního : 

a) když na jisto se ukáže, že učedník není scho
pen naučiti se živnosti; 

b) když učedník dopustí se ' některého ze skutkú 
uvedených v § 82. lit. d, e, f, g; 

c) když učedník stížen jest odpuzuiící nemocí aneb 
přes 3 měsíce pro nemoc nemůže pracovati; 

d) když déle nežli měsíc jest vězněn. 

2. Se strany učně resp. zákonných zástupcú jeho: 
a) když učedník beze škody pro zdraví své nemúže 

setrvati v učebném poměru; 
b) když učební pán hrubě zanedbává povinností 

svých, když učně snaží se svésti k nemravným nebo 
protizákonným činům, nebo práva otcovské kázně zne
užívá nebo opomine chrániti jej před zlým nakládá
ním se strany ostatních pracovníků nebo lidí domácích; 

c) když učební pán déle jednoho měsíce jest uvěz- • 
n ěn aneb po kratší čas, když není postaráno o výživu 
učedníkovu; 
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d) když pánu nálezem tres tním živnost na čas 
se zas taví; 

e) když pán se svým živnostenským podnikem 
přesídlí se do jiné obce, avšak z rušení poměru státi 
se musí nejd éle do 2 měs í ci'! po přesídlení. 

§ 102. Čtrnáctidenní výpovědí mi'!že se učebný po
měr z ru šiti se strany učňovy, když prohlášením jeho 
nebo jeho zákonných zástupci'! se prokáže, že UčeJ'1 
změní své povolání, nebo že přejde k živnosti pod
statně rozdílné, a nebo když rodiče pro změn ěné své 
poměry potřebují ho k svém u ošetřování nebo k vedeni 
svého hospodářstvÍ nebo živnosti. 

§ 104. Po ukončení učebního pomě ru má býti učni 
vystaveno výučné vysvědčení, jehož podstatný obsah 
má bý ti zanesen do pracovní knížky a pověřen místním 
úřadem policejním. 

Cl58 TRESTY. (§§ 131- 133). Přestupky tohoto 
'" zákona trestají se: a) di'!tkou ; b) peněž itými 
pokutami až do 1000 K; c) vězením až do 3 měSÍCů : 
d) odn ětí práva míti učedníky nebo mladistvé pomoc
níky a to na vždy nebo na určitý čas: e) odnětím 
živnostenského oprávnění na vždy nebo na určitý čas. 

Zvláštní případy trestní. Peněžitou pokutou až do 
500 K trestáni buďtež: a) kdo samostatně provozují 
živnost, aniž ji opověděli nebo si vymohli koncessi, 
když jí je třeba; b) kdo živnost dále provozují přes 
to, že jim byla zastavena; c) kdo počnou provozovati 
někter~r závod živnostensk~r, aniž prvé obdrželi po
třebn ého schválení úřadův; d) kdo jednaií proti před
pislll11 o vyhledávání zakázek na zbožÍ a o prodeji ko · 
čovném. Pokutou peněžitou od 20-1000 K trestáni 
buďte: a) kdo jednají proti předpisi'!m o přijímání a 
zaměstnáni pomocnÍkú a učedníkLI . pak o nakládání 
s nÍmi; b) živnostníci v § 53. uvedení. když provozo
vání živnosti, neohlásivše to. zastavÍ aneb ohlásivše 
vzdání se Živností, zanechají úřadem žádan ého pro
vozování po dobu výpovědní: c) živnostníci. kteří o
právněnosti své zneužívají k tomu. aby neoP,rávněn é 
provozování živnosti osob třetích by lo kryto. jakož i 
ti. kdo dali podnět k tomu, aby onoho práva bylo zne-
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užíváno k u krytí ieLch neoprávněného provozování 
živ nos ti ; d) živ nostníci, kteří jednaií proti předpisů~ 
o potřebných zařízen ích na oc~ ranu zlvo~a a zd~~v I 
pomocníkll vzhledem k pracovnlm ~ros,~oram, strOJ?m 
a pracovnímu ná činí , kteří }amě~tn a:,a]Ice pon;ocl1lky 
do dokonaného 18. roku a ze nske, vubec h~~be Za!le: 
clbávají ná le žitého zřete l e na mravnos!, ,kte r! porusujl 
před pisy o denní dob ě pracov ní. o, r;racl nocl1l .• ? ne
d ělním a náhrad ním klidu pomocl1lku, nebo lden ne
še tří p ř e dpisů v příčině v~lp l a ty mzdy. 

§ 1·-10. Doba promlče ní jest 6 měsícll. -
§ 141. Zivnostensk~lmi úřady jsou polit. úřady 1. 

instance. 
NEDĚLNí A SVÁTEČNí KLID. (Zák .• z 16. 259 

ledna 1895 Č. 21. ř. z. a z 18. srpna 1905 c. 125. 
ř . z. 

§ 1. V neděli má ustat} vš~~~a l?ráce .~ ivnostel1-
ská. - § 2. Klid ned ělní ma POCltl neJPozd_eJl o 6,ho
din ě ranní a trvati aspoň 24 hodin, ~ § 3,.z toho JSO~ 
vyjaty: a) Práce, které sluší konati. aby zlv nostenskc 
místnos ti a závodní zařízení by ly vyčištěny a v dobrém 
stav u udrženy, jimiž podmíněn je pravidell!Ý chod vlast
ního nebo někte rého cizího závodu a. ktere, bez p9,dstat
ného rušení práce neb bez nebezpecenstvl pro ZlVOt a 
zd ravÍ dělníků nemohou se konati ve všední dni; .b) po
t řebn é střežení závodních zařízení; c) práce pro mven
tu ru a to jednou do roka: d) neodkladné práce povahy 
přechodní, které mu sí vyl~onán'y , býti bu~ z oh!edů ve
řejných, ze jména z ohledu pohcle bezpecnostl1l nebo v 
čase nouze; e) osobní práce živnostn!kovy: p,okud k~
ná ie bez použití !lěktcJ,'ého pO~locneh-? deJl1I~a ,a ~I
koliv veřeině. - § 4. Zlvnostnlcl, kten upotr.ebl .del
nÍkLI v neděli ku pracím Dod § 3, a- dl uvedeny m, JS?U 
povinni, založiti s,eznan~. do n,ěhož ~(a~d~ ne9ěle budte 
zapisovány jména zamestnany~h ~ elm,ku, omlsto ~a do
ba, kde a jak dlouho byli zamestl'!~ll\ 1 zp~~o~ J?l e~se
vzatých prací. Seznam tento budlz ku p.oza~~l1I PI ~d
ložen živnost. úřadu a živnost. dozorcI. Pn l?raclch 
pod § 3, c) a d) yvedených; j,e~t .živl}ost~Í~ , mimo to 
povinen, v~~ko n techto praCl le ste pred lench zapo
četím oznámiti úřadu živ nostenskému. - § 5. Pokud · 

'Zl 
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práce pod § 3. a ), b) a d) dotčen é d ělníki'!m př ekážeií 
v n ávštěvě dopoledních slu žeb božích, ž ivnostníci JSOll 
povinni každému z d ělníkfI, při těchto pracích zaměst
nan ému popřáti v nedě li nejblí že násl edující toho vol
ného času, aby navštiviti mohli dopolední slu žby bož í. 

§ 6. Nedělní práce iest dovolena při : 1. námezd
ních povozech pro dopravu lidí; 2. propůjčování NO
střeLlkil k osobní doprav ě, jako jízdních zvířat. poslů 
atd. ; 3. ž ivnostech plave bních na ř ekách; 4. podnicích 
pro v eřejné služby , jako veřej . posluho vé, veře jní no
siči , vi'!dci , poslov é a td . ; 5. př i ž ivnostech hostinských 
a výčepních; 6. lázních. -

V dalších 41 živnostech jest v n eděli jen obmeze·· 
ná práce dovolena a má si četnictvo v příčin ě té o
patřiti instrukcí poJ. úřadu . Polnld jest ku řízení prací 
v neděli výslovn ě dovolený ch, dále k osvětlení a vy
topení pracovních prostorÍl atd . třeba stroiú a zvířat, 
jest také posluhování jim dovoleno. Dále jest dovolena 
práce při vyprazdňování železničních voz ů; při naklá
dá ní však jen tehdy, když by zachováním nedělního 
klidu hmotná škoda (na př. konvenční pokuta) vzešla. 
- U živností nepřetržitě provozovaný ch, při kterých 
nedělní práce jest dovolena. práce tato budiž obme
zena po každé na vý kony . jež bezprostředně souvisejí 
s vlastním nepřetrž itým provozováním a při ostatních 
živnostech, pod vý jimku tohoto parag rafu náležeiících. 
po každé na vý kony v nařízení výslovně dovolen é. 
kdežto všechny jiné práce, jako přípravné nebo ji
naké práce vedlejší a pomocné maií ustati. Pod
mínky, pod kter~'mi v těchto závodech práce se 
dovoluje, maií b:{' ti pojaty do pracovního řádu , 
pokud se týče, vyvěšeny v pracovních místnostech 
v řečích v zemi obvyklý ch . - § 7. Aby ukojeny by ly 
každodenní potřeby. dovoluje se dále práce v neděli 
při živnosti a) vazači'! přírodních rostlin a obchodnÍ
ki'! s nimi. a vyrabitelll umělých květin; b) kadeřnÍkll. 
holiči'! a vl{lsenkáři'!; c) pekařú ; d) cukrářLl. koláčníkli 
a mandoletářú. pernikářli a prodavačll cukrového a 
pernikového zbož í; e) řeznÍkli a zvěřinářli ; f) uzenářli 
a uzenkářli; g) při mlékárnách , ž ivnosti mlékařli a ob
chodníkli mlékem. Hodiny, které jest práce dovolena, 
jsou v iednotlivých městechrlizně ustanoveny. 
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§ 9. U ob chodní živnos:t.i ~I~áce n e dě lní pro její pro
vOl ová ní jest dov olena neJvyse po. ?obu 4 ~odll1. _ t o 
ne j\' ice je n do 11 hodin dopol edne. ~ J edn9thv.~. ned ele. 
. ni chž zvlústnÍ okoln ostI v yžadUJi rozsahle] s lho ob: 
~h O(lu, jako za času vánočního . na s~átk~ . patronu 
zem.,ký cll, o poutích, při vý letech, I~a l}~dr~z l.ch, poh~ 
ti čtí úřadové zemští po vys le chnutI ynslus ny ch obCI 
a s p olečen stev lIlohou povolitI, ~by az do, ~. hodll1 by~ 
Iv rtJZ ll1n oženy hodiny, po kte re_obchodl1l ZIVn?st, Spll 
l;~!li provozová na. V ned ě li b,udlz_ p,?sky tnut d~ll1lkum 
podl ~ je jich v}'znání , čas k nav~tev e dopole?,l1lch ~lu ~ 
žeb bož ích potřebny. V hodll1ac~ ·" po Idei e nede]nl 
prác e není , dov ole_na pro _prov9z?val1l ob~chodu. zam~e
ny I nusÍ by tl dv e re, ]lmlZ vchaz.1 se do _ zlv.nostensky ch 
místnosti pro obchod S obecenstvem urc~n:v c~: - § , ll. 
Pokud má ustati provozování obchodmc~l z ~vno? tJ _ v 
neddi, nesmějí i ti majetníci, kt~tÍ nezame_~!nav.a]l del
níkl!, obchodovati, pokud se ty ce, nesme]1 ,mltl c:te-
vře ll é dvéře jimiž vchází se do živnostensky ch mlst
nosií pro ob~hod s obecenstvem určených ... - § 14. y~ 
svátek budi ž popřándělníkúm podle ~~Jlch vyznal}1 
ča s k návš těvě dopoledních sluzeb b?z lch_ P?trebny. 

Poznámka. Při oznámeních ohledne ru sem ~~del
lI ílltJ klidu má bý ti podstata činu vyšetřena, a ura~u 
oz ná me na. V dny sv áteční kterékoliv církve nebo na
bo~ enské spol ečnosti musÍ poblíž chrán;u (k~stela) po 
dl'llU hlavní služby boží v šecko zanechano by tl, co by 
I11 l lo v zápětí ru šení s lavnosti. Nepr-istojn~sti buďte"od
s tr,' něny . Ti, kdož odpor kladou, odstrane11l, po pnpa
dě zatknuti a udáni. 

tlVNOST JISISAŘSKÁ. - ~Zák., ze 17. 206 
prosince 1862 c. 6. r. z. pro 1'. 186,) a zak. z 9. 
Č('l' V l ~llCe 1894 Č . 161. ř . z.) -

~ 3. Každý má právo, spisy , jež sděl a l b:lď S~111 
nebo kte ré sdělal dle svého rozvrhu sal11os tatneho pn
č ill ě n i l11 jiný ch, sám vy dati a prodáva~i je, na vlast~lí 
ú če t buď ve svém ob ydlí nebo v ji ne mlstnostl vy 
hr 'ldll ě k tomu určené; ne ž li se v šak taková místnost 
o ttvře, buďto prvé pod pokutou 200 K úřadu ?pl~meno. 
P n Idei a obchod tiskopisy jest toliko se zvlastl1lm po~ 
v oI.~ llím úřadll dovolen. Při automatech Jest prodej 
Llov ol e n toliko podle úředn ě schváleného seznamu. 

{:7* 
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§ 4. Tento zákon vztahuje se J1etoliko k věcem 
ti štěným lisem tiskařsk~' m, ale také k plod llm litera
tu ry a umění rozmnožen5'm jak5'mikoliv prostředky 
mechanickými nebo chemich'mi. 

§ 6. Za rozš iřování pokládati lze jen odbyt, prodej 
nebo rozdávání tiskopisů, též přibíj e ní, vyvěšování a
neb v y ložení spisú tiskových na veřejných místech, 
ve čtenářsk5' ch spolcích, pújčovnách knih atd. 

§ 7. Periodickými tiskopisy jsou ty , které se vydá
vaií alespoň jednou za měs íc U eba i v období nestej
ném. Tím v šak nejsou míněny spisy po částech vy 
dávané, které činí celek o sob ě. 

§ 9. Na každém tiskopisu uved eno budiž jméno mí
sta, kde jest tištěn, jméno (firma) tiskaře a nakladatele 
nebo jest-Ii to spis periodick~' , na místě jména nakla
datelova. jméno vy davatele, pokud se tý če zodpověd
ného redaktora. Tohoto závazku jsou sproštěny jen ta
kové v:ill·obky tisku, jež se vydávají pouze pro ;)otřebu 
živnosti a obchodu nebo domácího a společen ského ži
vota, totiž formuláře, cenníky, navštívenky atd. 

§ 17. Tiskař jest povinen: odevzdati povinn:i' 
exemplář každého I'stu nebo sešitu periodického spisu 
ihned, když jej počne rozdávati nebo rozesílati Madu 
bezpečnosti toho místa, kde spis se v y dává - a v mí
stech, kde jest stát. zástupce také stát. zástupci, exem
plář pak každého jiného spisu ti štěného, kter~' od toho 
dle § 9. není osvobozen a neobsahuje více než 5 archú 
tištěných, alespořl 24 hodin před rozdáváním nebo ro
zesíláním za účelem censury. Nešetřil-Ii by tskař na
řízení tohoto paragrafu, pokutován buď za to pokutou 
od 20-200 K- . 

§ 19. Žádal-Ii by úřad nebo osoba soukromá spi
sem periodický m dotknutá za opravu skutku nějakého 
periodickým spisem ve známost uvedeného, položena 
buď taková oprava do listu nebo sešitu po učiněném 
požádání nejblíže nebo hned na to vyšlém a to zcela 
týmž zpúsobem, jak byl vytištěn článek, který opra
ven býti má, i co do místa, kde se má oprava vytisk
nouti i co do písma. 

§ 23. Choditi se spisy tištěnými po domech . vyvO
lávati a prodávati je mimo místnosti řádně k tomu u
stanovené, jest zapovězeno - vyjma obvyklého rozná-
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šení a donášení abonnentlIm (předplatitelúm) a sbírati 
předplatitele nebo upisovatele toliko s úředním povo
lením dovoleno. Vyvěšovati nebo přibíjeti spisy ti ště 
né PO ulicích nebo na jiný ch mistech veřejn:i' ch připou
ští se jen s povolením úřadu; - není toho však třeba 
k vy hláškám ku potřebám pouze místním nebo živno
stenským, totiž k cedulkám divadelním, návěštím o ve
řejný ch zábavách, o nájmech, prodejích atd. Avšak i 
taková návěští mohou se přibijeti toliko na místech k 
ternu ustanovený ch. - Nešetření tohoto ustanovení 
tresce se pokutou od 10- 400 K a propadnutím tisko
]Jisú. -

Tresty. Kdo by spis tištěný proti zápovědi vy
řknuté nálezem soudcovským a náležitě vyhlášené 
dále rozšiřoval, nebo kdo by vědomě spis zabavený 
dále rozšiřoval, nebo jeho obsah tiskem uveřejňoval, 
dopustí se přečinu a trestá se pokutou od 10- 1000 K; 
byl-Ii pak odsouzen PO druhé, - mimo to vězením od 
1 týdne až do jednoho měsíce. 

§ 25. Bylo-li vydávání spisu periodického úřa
dem bezpečnosti nebo nálezem soudcovským zastave
no, a vydával-li by se spis bez povolení dále, jest to 
přečinem a tresce se vinník pokutou od 100 až 1000 K-

§ 26. Právo trestati přísluší ve věcech trestních 
dle § 484 tr. ř. výhradně soudúm. 

§ 36. V každém nálezu soudním, jímž obsah nějaké
ho tiskopisu (listu, sešitu neb díla) prohlášen za zločin, 
p řipojena buď zápověď dalšího jeho rozšiřování. Zápo
věď tuto může soud vyřknouti také, když byl obsahem 
tiskopisu spáchán toliko přečin nebo přestupek. 

§ 37. Když soud zapoví nějaký spis tištěný, mLIže 
také vyřknout, že má takový trestuhodný spis bý ti 
zmařen, buď zcela nebo z části a že má zmařeno býti 
všechno, čím by se rozmnožiti dal. totiž sazba. desky , 
formy, kameny atd. : při tom mají odlučitelné části ti
skopiSU (přílohy nějakých novin atd.), jež nic trest
ného neobsahuií, ze zabavení vyloučeny bý ti. - Také 
nev ztahuje se zmaření tiskopis II k exemplářLIm které 
ji ž přeš ly v držení jill~' ch osob k vlastní potřeb ě. 
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Cl61 VYHLÁŠKY. Oznámení a vyhlášky ku po-
'" třebám pouze místním nebo živnostensk5rm 
jako : cedulky divadelní návěští o veřejných slavno
stech, koncertech, nájmech. prodejích atd. mohou se 
dle § 23. tisk. zák. přibíjeti toliko na místech k tomu 
ustanovených a to pod pokutou až do 200 K a zt rátou 
oznámení. Nositi takové'to tabule na tyčích. jest zpra
vidla z ohledu na dopravu zakázáno. je-li ale výmineč
n ě dovoleno, nesmí jich nos i č i na veřej ných s ilnicích a 
místech zústati státi. 

VOZy reklamní nesmí přesahovati rozměry obyčej
ný ch lehkých nákladních vozů . Vy krášlení povozu ne
smí býti takové. že by se koně mohli plašiti. Osvětlení 
!Ilusí vylučovati každé nebezpeč í požáru. Adresní ta
bulka nesmí bi ' ti zak ry ta a povoz nesmí se nikde za
staviti. Zakázáno jest použiti veřej. studní a monumen
tálních (velkolepých) staveb k vyhláškám. Nahé sochy 
v neslušném postavení nesmí býti plakátovány - viz 
oelst. 122. 

262 AUTOMATY. (Min. nařízení z 23. če rvna 
1892, č. 98 ř. z.). 

Postavení, přeložení a odstranění ' jedné každé au
tomatické váhy nebo jednoho každého automatického 
prodávacího přístroje musí podnikatel oznámiti živnost. 
úřadu, v jehož okresu takovéto zař ízení se nachází 
nebo má na nové místo býti přeneseno. 

K postavení hudebních automatů v hostincích a 
výčepních místnostech třeba je povolení polic. řiditel
ství. -

Přestupky tohoto nařízení trestají se dle min. nař. 
z 30. září 1857, Č. 198 ř. z.). Jestli že má býti automaty 
vykonáván prodej tiskopisů, má politický úřad zemsk"§' 
schváliti seznam tiskopisÍ1 ku prodeji ustanovených. Na 
automatě musí býti uveden seznam tiskopis LI v něm ob
sažených, obecenstvu přístupných . 

Na automaty má býti dohlíženo, poněvadž zhusta 
děti nebo svévolné a zlomyslné osoby házeií do pří
strojil všecky možné věci nebo fal ešné peníze, bucf 
aby přístroj poškodily nebo podnikatele podvedly. J e-

(264, Zastavárny.) 423 

stliže takový přístroj ne účinkuje, nebo přes to, že pe
níze doií. byly vhozeny, zboží nevyhodí. nebo jest 
prázdný, má to b~' ti hned oznámeno, aby obecenstvo 
před další škodou bylo chráněno. 
vo_ VýPRODEJE. (Zák. z 16. ledna 1895, Č. 26. 263 
1'Is. zak.). 

1. Toliko s povolením živnost. úřadu jest dovoleno 
zař izovati ohlášené veřejné prOdeje, aby zboží nebo 
Hné movité věci ku provozování některé živnosti nále
žející byly zrychleně zcizeny v prodeji drobném. 

6. pf'ed obdrženým povolením výprodej nesmí ani 
ohlašován, ani započat b5rti, též nesmi se v něm pokra
čovati přes dovolenou lhůtu. 
7. Předpisy tohoto zákona nevztahují se ku prodej{1I11, 
které konají se následkem soudllího nebo jiného úřed. 
rozkazu nebo správou podstaty konkursní. 

8. Přestupky tohoto zákona budou trestány podle 
ustanovení živnost. řádu. 

9. Jestliže by výprodej nezLIstal obmezen na zboží 
púvodně opověděné, budiž ihned zavřen a zboží, po 
otevření výprodeje ke skladu zboží přidané, budiž pro
hlášeno za propadlé,. 

O takových v5rprodeiích viz odst. 274. 

ZASTAVÁRNY. (Zák. z 23. března 1885, 264 
Č. 48. a 49. ř. zJ. 

1. K provozování této živnosti jest třeba koncesse, 
kterou ud ěluje polit. úřad zemský. 

2. Zivnost tuto současně s jinou živností provozo
vati dovoleno jest toliko se zvláštním schválením polit. 
úřadu zemského. 

5. Majiteli zastavá rní živnosti není dovoleno dál e 
zastavovati věcí jemu zastavené a jest živnostenské 
kupování zástav. lístkLI, jakož i živnostenské pfIičo
vání na n ě zapovězeno. 

7. O všech obchodech musí držitel živnosti zasta
vámí (jako vetešníci - v. odst. 265. vésti knihu zá
stav. Věci ohněm n ebezpe čné a takové předměty, kte
ré do obchodu nesmí býti přinášeny, jako montury, vo
ienské zbraně a předměty výstrojní, nesmí k zástavě 
přiimuty býti. Maiitel živnosti jest zavázán. o uzavře-
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ném obchodu zástavním vydati zástavci lístek zástav
ní, jenž srovnati se má doslovně se zápisem v knize za
stavární. V obchodní místnosti musí vyvěšen býti na 
zřejmém místě ti štěný exemplář tohoto záko na, ob
chodního řádu a poplatkové sazby. Maj itel živnosti jest 
zavázá n provozovati obchod v místnosti co možná 
Ploti ohni a vloupání bezpečné' a zastaven é předměty 
musí bý ti chráněny proti n e bezpeč í ohněm. J estli že ma
jitel živnosti nemůže vésti obchod pro částečn o u nebn 
trvalou překážku, budiž to oznámeno úřadu živ nosten
skému, jenž pak jest povinen učiniti opatře ní z veřej
ných ohleMI potřeb ná . Ohledně evidence nal eze ných a 
odcizených věcí a revise místností viz odst. 265. ve
tešníci. § 2. a 3. 

265 v V~Tf:ŠNtCl (min. nař. z 2. kv ětn a 1884, 
c. 69. r. z.). 

2 ivnost vetešnická jest ž ivn ostí koncessovanou a 
vztahuje se na koupi a prodej sta rých a upotřebova
ných předmětil všeho druhft. vyjma těch. ohledně nichž 
jes t obchod na zvláš tní koncess i vázán. Vetešníci smí 
se také zabývati obchodem se s tarožitnostmi. 

J. Každý vetešník jest povinen vésti obchodní kni
hu o svých živnostenských obchodech, do nich ž za
nésti má: koupě a prodej každého stříbrného a zlatého 
zbo ží, klenotů. věcí uměleckých a sta rožitností, pak 
zbraní, pokud vúbec jsou zbran ěmi dovolenými a to 
při všelikých právě jmenovaných předmětech neh l edě 
k ceně kupní; dále ko up ě a prodej vše likých jini' ch 
p ředm ětft, jichž hodn ota (cena kupní) př esahuj e 10 K. 
Obchodní kniha má bý ti veskrz st ránkována. všecky 
listy její proš ity nití a konce nÍti úr- edn ě zapečetěny 
od úřadu živ nostenského. - Kniha tato buď v idována 
úl'adem ž ivnoste nsk~'m a vždy v řádném s,tavu udržo
v{lna; jmenovitě nesmí býti v ní nic vyškrabáno nebo 
zá pis učiněn nečitelným . 

2. Vetešník má dle časové posloupnosti usc'novati 
úřední (a také soukrom á písemní) ohlášení o věcech 
ztracených nebo v lastníkov i bezprávně odcizených a 
předlož iti je kontroluiícímu zř ízenci úřednímu. když to 
vyžaduje. 
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3. 2ivnostcnské úřady jsou povinny prováděti ob
casné revise v obchod. místnostech vetešníků; taktéž 
jsou zřízenci živnost. úřadů i pří s lu šných polic. úřadil 
zeměp . a místních oprávněni" kdykoliv v obchod. míst
nostech vetešníků přehlídku vykonati. do knih nahléd
nouti a provozování ž iv nosti podrobiti revisi, shledané 
lI esprávnosti odstraniti ne!:J opatřiti. aby by ly' odstra
něny. Vetešníci jsou povinni uvedený m úředním oso
bám poclati všechna vysvětlen í obchodu se týkající. 
za něž ony požádají. 

4. Přestupky tohoto n ař í zení trestají se clle r-ádu 
živ nostenského. pokud se týče dle všeob. zákoníka 
trestního. 

Upotřebovanéi předměty. Osoby,. jež staré věci 
(na př. obnošené šaty) dům od domu po živnostensku 
nak upují, potřebuji k tomu licence (vý n. min. z 23. pro
s,Ínce 1881, Č. 2049.). Má-li však další prodej v pevných 
stanovištích se díti , jest k tomu třeba koncesse. 

Poznámka. Na vétešníky třeba dobrý pozor dáti a 
je často nenadále kontrolovati, poněvadž četní veteš
níci se pokoutnictvím a podezřehrm nákupem zabývají 
a zločinci u nich velmi rádi ukradené nebo uloupené. 
pok ud se týče nalezené věci prodávají. 

O povážlivém ná kupu viz odst. 171. 
ST AROŽITNOSTI. (Min. nařízení z 6. července 

1886 Č. 112. ř. z.). Obchod s těmito jest svobod
nou živností, třeba k němu pouhého ohLášenÍ. Obchod 
starožitnostmi pojímá v sobě nákup a prodej starých. 
t. j. takových předmčtú, jejichž výroba nespadá cl o pří
tomnosti a které pro jejich historickou, umě leckou nebo 
zálibnou hodnotu hledány isou. V obchodu tomto ne
musí býti vedena kniha o obchodech se starožitnostmi, 
V Rakousku nepod léhá t ento obchod žádnému obme
zení; zřízenci bezpeč. jso'u však povinní. takovéto ná
lezy v zái mu umění a vědy úřadu oznámiti. aby mohl 
o tom vyrozuměti musea a dotyčné spolky. 

Naleznou-li se při stavbě. ph pozemních pracích 
atd. lidské kosti, má b~' ti vyšetřeno. zdali snad i jiné 
předměty nápadné - jako nádoby nebo jejich kousky, 
sklo, mince. staré zbraně. nářadí z kamene. bronze 
atd. na blízku' nálezu se nacházejí. 



426 (266, Obchodní cestujícL) 
-----_._----------

Ukáží-Ii ,se staré hroby, ,s.ochy, zbytky zdí prastaré 
stavbY,' ~U?IZ o t~m I.hned urad vyrozuměn. aby dal š í 
vy kopaval1J se udalo Jen pod dozo rem znalce. 

9~chodníci s~rožitnostminepodléhají předpisům pro 
vete~nJ!{y vydany m (nař. min. z 5. července 1886. Č. 
112 1:- z.). O podvodu se starožitnostmi viz odst. 178; 
o pravu k nálezu odst. 188. 
266 A. OB~~ODNÍ CESTUJÍCÍ (§ 59. ž iv . L). 

1. Živ nostni cI JSou oprávněn i buď sami nebo 
slcrze pomo.cníky opatřen é úředními legitimacemi hle
dati .obJ;;~navky u kUPcll, živnostníků a vůbec u osob. 
v JeJlchz z lypostJ zbo~ í nabízeného druhu přicház í ·, tedy 
u prodavacu 2 druhe ruky. 

2. Hledati objednávky na zboží u osob. v jichž živ
nosti dotyčné zboží nepřichází, jest majitel Lim živnosti 
~ J!ch cestujícím (jednatelům) ohledně odbytu ko loni
alnl~o a r:;ateriálního zboží jak v místě stanoviště tak 
I m imo ne naprosto zakázáno. 
. ~. V pří~ině iiného zboží jest dovoleno hledati ob
Jed l~~vky mimo . stanoviště u jiných osob (které toto 
zbozl v obc~ode n~užívají) toliko v jednotlivých J:·ří
pade<:h ,na v~slo\'Jle písemní a na určité zboží znějící 
'.Y~v~nl, ktere bylo r:a pajitele ž iv nosti učiněno . výji
mecne (podle mm. nar. clslo 242. ř . z. z r. 1902 a číslo 
!64. z ľ. 1903, jakož i dl e výn. min. obchodu z r. 1903 
c. ,3927.) do voleno jest hledati ohjednávky II sOl,ho· 
Illych o~ob ~~ š ic! stroje, iízdná kola, razítb , a prádlo 
lux u,sov~ (bIle pradlo z jemného tkaniv a, špiček. vyší
vane pradlo). 

4. Na stanovišti živnosti mohou (dle výn. dolnorak 
mJstodrž. z 20. září 1902 Č. 95.586) h ledány býti objed~ 
navty na ka ždé zboži (vyjma koloniá lní a materiální) 
~I v~es~ osob. tedy t aké i u soukromých osob. v je
]l chz zlvnostJ dotyčné zboží nepřichází. 

5. Stanovištěm jest rozuměti obvod oné místní obce 
v 11ě~ž dotyčná živnos t (hlavní nebo odboční) se pro~ 
vozuJe. 

• Ph~omocníci (jednatelé. obchodní cestující) nesmí 
vsak Pl'l tom - kromě na trhy __ o nositi žádného zboží 
na orodej. nýbrž pouze vzorky; toliko hodinky. z laté 
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.nebo stříbrné zb0 7,í. jakož i drahokamy. při nichž oby, 
čti ně prodej dle vzorku jest vyloučen. smí vyrabite l 
nebo jeho služební - pokud se stanov iště v tuzemsk u 
na::hází - avšak tl'liko na prodavače z druhé ruky 
prl1dávati. 

7. Z pr:lv idl a maií jednatelé zákazníky navštíviti. 
V mnohých odvětvích ,jest to však jen s tíží možno a 
iest tudíž zvykem. že jednatelé vyrozumí zákazn íky o 
'svém poby tu v hostinci a že tam objednávky dle před. 
ložených vzor!dl přijímají. V takových případech zú
sta\:uj e se ŽiV· ' DSt. úřadu posuzovati. zdali dle ZP ltSO 
bu , objemu. t n'ání obcho\lu lze určitý (konkretní) pří
pad dle § 10. živ. řádu za zřízení pevného vý rob ního 
sta Jloviště nebo odbočky (filialky) považovati a tedy 
zab-očiti pro nedovolené provozování živnosti. 

8. Všecka tato ustanovení vztahují se toliko ku 
vy hledávání objednávelí na zboží. nikoliv však 
k neobmezenému právu. vyhledávati osobně - také 
mimo stanoviště - objedná"ky na práce ležící v ob
jemu živ nosti. T aké mohou objednané čl ánky (zboží) 
na všecky strany. tedy také i soukromým osobám do
dávány bý ti. (§ 41. Ž. ř . a nát. spr. dvoru, so ud. z 28. září 
1904 Č. 10,123.) 

9. Na cestách má se živnostník svým listem živ
nostensk51m a jednatel svou legitimací vykázati. 

10. Jednatelé. kteří zastupuií cizozemské prLlmY
slnvé. řemeslné a obchodní podldky, pod léhají také 
svrchu uvedeným ustanovením. -' Pr-ip'u štěn í jich k 
provozování ž ivnosti záleží od obchodních smluv mezi
národních. které dočasně platí. 

ll. Odbyt tiskopisú a sbírání l'řed platitelú (prac
numerantú) a upiso vatelů (subskribelltlt) upraveny jsoll 
§ 23. tisk. zákona, 

B. Stálí jednatelé obchodní. (§ 59, ž iv r-.) 

1. Jsou osoby. které nestojí ve f; lužbě urč itého živ
nostník a. nýbrž které . samostatn ě lHO v íce často roz
manité ž iv nosti objednávky hl edaii anebo takové ob
ch,)d~' sp rostředkují. Tato živnost musí dle § ll. ž iv . 
r-ádu jako samosta tná ohlášena býti. 
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v ~. Stál~ . jednatelé smí u živnostníků vzorky před
metu (ZbOZl), kte ré v jich živnos ti přicházejí, za úče
le~ . ~avedení obchodního spojení předLQžiti, ceny jich 
sdelItl a od nich objed návky na zboží zmíněného druhu 
přijim ati.v .- Jednate l ~lm není dovoleno, mimo vzo rky 
take zbozl s sebou mltI, vzorky nebo zboží na vlastní 
účet prodávati a v jednatelské obchody vstupovati s ji
nÝn:~ než s těmi o~obami, v jichž objemu živnostním 
ZbOZI nabízeného druhu přichází. 

.4. J ed natelé. kteř í jich obchody provozují, chodíce 
z mlsta na místo, nesmí míti žádného v lastního zboží 
nebo vlastního skladiště. 

5. Plnomocník jedatelův musí vzorky jako takové 
označiti. 

267 v .vEŘEJNA . .I?R.~~B~. Dražba jes t zcize ní 
veCI v tom zaleZeJIcI, ze se vyzve více osob 

aby činily nabídky, z nich ž buď nejpříznivějš í nabídk~ 
platí za přijatou, nebo mezi nimiž prodávající mú že 
voliti. Dražba jest buď nl1cená nebo dobrovolná, dle to
ho, zdali jest zákonem předepsána nebo závisí-Ii na 
vldi prodávajícího. -

O donucené dražbě exekuční - ted y proti VlIli ma
jitele věci pfedsevzaté - viz soudní řád z 1. srpna 1395 
Č. ll. a řád exekuční z 27. května 1896 Č. 78. a 79. ř. z. 

Dle § 267. cís. pat. z 9. srpna 1854 Č. 208 ř. z. mlrže 
ka ždý sVllj majetek nechati prodati ve dražbě veřejné. 

Výkon dražby provádí soud, l eč lI1ů že tu i použito 
b:\'ti veřej. notářlI (viz notář. řád ze dne 21. května 
1855 Č. 94. ř. z., pok ud se týče z 25. července" 1871 Č. 
75. I'. z.). 

D ražba, jež má býti obcí předsevzata, musí b~, tl 
povo lena obec. starostou a pod jeho dozorem provc 
dena (viz zá k. pro král. České z 16. dubna 1864 Č. 7 
z. z. § 28. Č. 12. a § 58. - a § 272. cís. pat. z 9. srpna 
1854 Č. 208. ř. z.). Pro výkon dražby platí předpisy 
soud. řádu a řádu dmžebního ( Ii citačního) z 15. če r
ve nce 1786č. 565. sb. z. soud. (jenž v Čechách vydiin 
by l vynešením česko gubernia ze dne 14. zál"í 1786 Č. 
8794.). 
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i<ád tento ustan ov uj e: 

§ 1. Bez svolení úředního n emůže se žádná veřej 
l1á dražba vykonávati. 

§ 2. O dražbě musí se státi veřej n é oznámení buď 
novi~ami nebo jillý m v místě obvyklým zPll sobem, při 
čemž se má obecenstv u v známost uvés ti, jaké před
měty, kterého druhu, kd e a kdy budou se prodávati. 

§ 5. O každé dražbě budiž sepsán protokol, v němž 
každý kus budiž číslem poznam enán. D ražba odbývej 
se dle řady, jak čís l a jdou za sebou. Neprodají-li se 
hned n ěkterá č ís la v seznamu uve dená, buďtež ještě 
jednou vyvolána. 

§ 6. Každé dražbě má bý ti přítomen zeměp. ko
misa!". 

§ 7. Tento je povinen dáti pozor na vše, co se ve 
dražbě děje. Má tudíž o to pečovati, aby se s kupci 
s lu š n ě zacházelo, aby zbož í, jež se prodává, přítomným 
s náležitou opatrností se' ukázalo, a potřebná vysvětlení 
se udílel a. On má dá le o to pečovati, aby mezi vyVO
l avačem a kupcem žádného tajného dorozumění neby lo 
a žádn é stranictví se nedělo. Dále aby věci cenn ějš í 
neprodávaly se v dob ě nepříležité , nýb rž pokud to 
možno provésti, aniž by se pořádek rušil, aby se pro
dej jich dle počtu přítomných kUPcll řídil a vše co mož
ná za nej]epší ceny prodáno by lo. Rovněž nemá do
voliti, aby vyvolávač s kupci libovoln ě prodej uzav iral 
anebo se s nimi přenáhloval, jakož má i všechny spo
rv mezi kupci zamezovati. Konečně má k tomu přihlí·· 
žetí, aby bvl pořádek zachováván a vše správně plně
no, co se zde nařizuje. 

§ 8. Odbývá-Ii se dražba na nemov itosti, práva, 
cltlchodky, podniky, dodávky atd., za účelem prodeje 
neho pronajmutí, má komisař buď sám vésti aneb za 
svého dozoru dáti vésti řádný a úplný dražební pro
tokol, který má pak přiložiti ke zprávě, jež se o draž
bě podá. 

§ 9. Do protokolu toho musí se zapsati, které před
měty mě ly se prodávati, kdo se co kupec nebo pachtýř 
při hlásil a jaká nabídnutí v příčin ě prodeje nebo pach
tu činil. 
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§ 10. Do protokolu má se též zanésti, j:lk velk é 
nabídky by ly postupně činěny a kdo konečnc: nejvíce 
podal. Ti, kdož největš í loodání učinili, m ají protokol 
spolupodepsati. 

§ 11. Vy volávání při dražbách má k tomn oprá v
n ě n ý vyvolávač předsevzíti, jej ž úřad k tomu řádně 
oprúvni l a do přísahy vzal. 

§ 13. Při vyvol á vání nemá vyvolávač ~.ádnÝmi 
oS(Jbními ohledy se s pravovati, nikomu nes mí z "ná
klonnosti nebo z jin ého úmy slu n čjakéh o prospědlll do
přávati, ani ž tomu překáže ti, aby svobodn ě m(lhl po
dání učiniti. Rovněž se mu zakazuje, z kus llv na prodej 
cokoliv pro sebe kupovati nebo sobě přivlastňovati pod 
svým nebo cizím jm6nem. 

§ 14. Při vy volávání musí kus, jenž jest ua prodej, 
ukázán, pojmenován a jeho cena naznačena b"Írti. Kdy ž 
se prodávají cenn ější v ěci, š perky , klenoty a jiné :;kvo
sty, má se kUPcllm popřáti n ěkolik minut na roz'!á že
nou . Nepřihlásí-Ii se žádný kupec, má se vyvolan~ kus 
na stranu dáti, a aby se dražba nezdržovala, ve vyvu
lávání jiný ch kusúv pokračovati. 

§ 16. Podá-Ii kdo na vyvolan$r kus něco, má vyvO
lávač tento obnos zřete l ně po třikráte opakovati, při
pojuj.e doložku: »po prvé, PO druhé a po třetÍ«. Toto 
opakov{1I1Í po tř i kráte musí se díti beze všeho ukva;Jení 
a obzvláště poslední volání má se díti po de lš i pře
stávce. Pokud poslední vo lání se nesk ončilo, nemlUe 
se koup ě uzavříti s tím, kdož nejvíce podal. Zavolav 
naposled, potvrdí vy volavač uzavřenou koupi uho ·~e
ním dřevěného kladívka o síltl. 

§ 17. Ko1ikrátkoliv během prvního až do úp lného 
skončení třetího volání někdo nové podání učiní, mllsí 
podání týmže zPllsobem opakováno býti, jakož v § J 6. 
je udáno. 

§ 18. Při veřejné dražbě nemá nikdo přednost, :l IJÍ 

právo v trh vkračovati. Nikomu není dovoleno vi'c, 
jež je na prodej, haněti, kupce od rážeti neb jen v pod á
vání jakoukoliv překážku činiti. 

§ 19. Pod cenu, za jakou věc odhadnuta, a v k ~ e
réž byla vyvo lána, nesmí prodána b$rti, leč by úřad 
zvláště byl tak nařídil aneb vlastník prodejn é v':ci 
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k tomu by l svolil anebo kdyby tu by l n ěkterý ]lny 
v ' soudním řádě uvedený případ. 

§ 20. Cokoliv kdo ve veřejné dražbě kOUPÍ, musí 
ihned hotově platiti, a prodaný kus nesmí dříve v y dá n 
b~rti, pokud kupec hotově cenu nezaplatil. V případě, 
že by kupní cena byla velmi značná aneb jin é okolnosti 
by nastaly, pro které vid ělo by se potřebno, s kupcem 
zvláště vyjednati, jak a kdy má platiti, též jak chce 
kupní cenu ziistiti, mú že se s náležitou obezře lostí po
třebn é zaříditi. 

§ 22 Aby se předešlo vš em zmatkúm, má kup ec 
zaplativ na hotovosti kupní cenu, movité věc i , jakož 
jso'l klenoty, kusy nářadí a jiné svrchky ihned převz iti 
a z d ražeb. místa odstraniti. 

§ 23. Následující předměty nesmí býti vydraženy: 
1. Věci z obchodu vyloučené (dv. dekret ze 6. kv ětn a 
1806 č. 9828). 2. Necimentované míry a váhy (pat. 
z 10. listopadu 1784). 3. Části kříže a ostatky svat:\rch, 
jež mají z rámu býti vzaty a dotyčnému správci du
chovnímu odevzdány (dekr. dv. kanc. ze 16. listopadu 
1826). 4. Klíče komořích a řády, které mají b$rti odve
deny úřadu (nař. z 1. srpna 1796 č. 12. 739). 5. Zaká
zané tiskopisy a ty, jimž poštovní debit byl odňat (m. 
nař. ze 26. dubna 1853 Č . 72. ř. z.). 6. Neslu šné a ne
mravné obrazy, sochy. kresby a jiné jimi ozdobené 
umělecké předmety (dekret dv. kanc. z 25. července 
1833 č . 17.620.l. 7. Paklíče (dekret dvor. kanceláře 
z 13. srpna 1812). 8. Konečně mají bHi úřadu ozná
meny osoby, které vydražily zbraně, aby mohl roz
hodnouti, zdali jí mohou zbraně býti na základě pasu 
ponechány anebo mUSÍ-ii je U úřadu složiti. -

OBCHODY SPLÁTKOVÉ. Zák. z 27. dubna 268 
1896 č. 70. ř. Z. ustanovuje: 

§ 1. Obchody splátkové ve smyslu tohoto zákona 
jsou za provozování obchodu nebo jiné ž ivnosti 
přeclsevzaté prodeje věcí movitých, jichž cena kupní 
má býti zapravena PO částkách (splátkách) a které ku
pujícímu odevzdávají se dříve, nežli cena kupní úplně 
jest zaplacena. 

§ 2. Jestli že prodávající pro ten případ, že by ku
pující nesplnil svých závazků, sobě vyhradil právo od-
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stoupiti ?~ .smlou:-y , tedy jest povinen, už ije-li práva 
tah?, vr~tltJ kypu]Ic!mu přijatý závdavek a zapravené 
spl!ltky I se zakonnyml uroky ode dne přijetí a nahra
d~tl,. pot~~b~ý. a užitečný náklad na věc učiněný. Ujed
nanl , 0p~P!e Jes~ nepl,atné. Naproti tomu kupující má 
proda~a]IClmU vec vratJti a jemu podle okolností pří
padu skodu nahraditi. Zejména má dáti přiměřenou ná
h~'adu, za to, že mezitím věci užíval. Platnosti nem'í 
uJed~aní, které by již napřed o tom by lo učiněno jal, 
velka náhrada má bý ti dá na. ' 

§ 3. J es~iže prod~vající pro případ, že by splátky 
nebyly dodrzeny sobe vyhradil právo žádati aby ve 
šk.e!é lhůty byly ihned zapraveny (ztrátu íhůt), ted; 
muze vykonatJ, toto prá~o toliko, když kupujíCí jest v 
!)rodl~m. al~sPOl; ~e 2 ,spl~t~ami b~~prostředně za sebou 
Jdoucl!~I. UJe,dnam opacne Jest neuclllné. Jestli že by pro 
~en prIpad, ::e br kupující nesplnil svý ch závazků, u
Jednal; byl ]ma~y trest než ztráta IhlIt. nemá úmluva 
takova platnostI. 

,§ 4; Kupujícímu přísluší právní prostředek pro 
zkracenl nad. ~olovici ceny také tehdá, když znal pra
;rou" cepu v.ecI n~~? ~dyž byl prohlásil, že věc ze 
zvlas!m oblIby .pnJlma za cenu mimořádnou. Tento 
pros!r~dek ma I ,tehdy místo, . je-li obchod splátkový 
Jeona11Im obc.hod11Im. ~trapy nemohou se účinně vzdáti 
toho!? prostredku prav11Iho. Neplatné jest ujednání 
krats~ , IhMy prom!čecí nežli lhůty tříleté (§ 1487 obč. 
z)., Narok na sp~avu ~r~ vady věci může i po 6 mě
SICICh ~§ 933. obc. z.) Jestě dotud žalobou nebo námit
~ou .ku platnosti přiveden býti, dokud cena kupní není 
uplne zaplacena. Nevyžaduje se, aby pro zachování 
toh,o.t.o naroku :ra.da byla oznámena. Kupující nemůže 
s . uCI~k.en:. vzdat~ s~, ~ohoto nároku . Platnosti nemá 
uJedna11I, ze prodava]Icl ručiti má po kratší lhůtu. 

,§ 5., By~a:-Ii v. obchodě splátkovém Jistina (list 
splat~.~vyJ. zdelana, J,est. t~dy prodávající povinen, nej
pozde]l pn. od~vzd~m. vecl vydati kupujícímu svým ná
kladem OPIS teto hstmy. Jestliže by se · kupující vzdal 
!~~o, abY, mu opi~ byl vydán , nemá takové vzdání 
ucmku. Prestoupem tohoto předpisu bude trestáno od 
poli!. útadu, dle živ. řádu pokutou až do 1000 K po pří
pade vezemm. 
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§ 10. Předpisy tohoto zákona nevztahují se k ob
·chodům splátkový m, které na straně kupujíciho jsou 
jedná ním obchodním. 

§ ll. Předpisy tohoto zákona platí také v příčině 
p rodeje losft a cenný ch papírl!, jež vydávají se kupují
címu teprvé tehdy . když by l úplně zaplatil kupní cenu 
v c lhútách splatnou, av šak i předpisy zákona daného 
z 30. června 1878 Č. 90. ř . z . zachovávají se v platnosti. 
Pokud nebyla cena úpln ě zapravena, platí věc za věc 
sv.e renou; její prodej zakládá tudíž zproneverení 
(rozhod. plen. ze 4. března 1899 Č. 1132.) . 

Poznámka : Obchod splátkový jest zákonem dovo 
leil a pro obě strany vftb ec prospěšným. Bohužel bývá 
mnohý mi nesluš ný mi firmami a jich cestujícími lehko
věrnost a nezkušenost zvláště venkovského obyvatel
s t va zneu ž ívána. To děje se ponejvíce tak, že cestu
jící svou výřečností chudš í a nez ku šené osoby pohnou 
ku koupi věci - na první pohled a zdánlivě laciné -
v e skutečnosti však namnoze bezcenné - na splátky. 
Často bý vají při tom kupujícím ústní sliby činěny a 
vysvětlení listu splátkového a objednávajícího podá
v ána, která pravým opakem jejich doslovu jsou. Ku
pující podepíše objedná vku za podmínek. kterých on 
docela neznal anebo ani nechtěl. Na mnohých splát
kový ch listech jsou na nenápadn~rch místech - aby po
zornosti kupce uš ly (ku příkladu malý m písmem a 
zdánlivě jako okrasy kraje listu) pojaty podmínky. kte
ré kupujícího těžce poškozovati .mohou. Udají-li se po
tom některé nedostatky, v znikají zákazníkovi ještě dal
š í těžkosti, zvláště doložkou (která skoro ve všech ta
kov~rch listech se nalézá): )}splatný a žalovatelný v X." 
(s ídlo obchodního domu), poněvadž kupec bude jen v 
tomto místě žalován , čímž mu zbytečnými cestami, za
stupováním advokátem atd. značné vý lohy vzejdou. 

PROSTITUCE nebo ŽiVNOST SMILNA. 069 
Ř.ády. tuto ž ivnost upravující obsahují ponejvíce ~ 
tato stejná ustanovení: 1. Prostitutky (nevěstky, -
P rosttituirten Dirnen, Freudenmadchen, řiureh) JSOll 

ženš tiny. kt eré s tělem svým provozují necudnou ž iv
nost. - 2. Každá taková osoba musí se lIříve osobně 
U policie ohlásiti , kde obdrž í tak zv. zdravotní knížku. 

28 
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- 3. Prostitutka musí se (ponejv íce dvakrát týdně) 
podrobiti lékařské prohlídce - a potvrdí se jí v knížce 
že byla zdravou nalezena. Každ ý návštěvník, jakoŽ 
i kontrolující orgán bezp. má právo do t éto knížky na
hlédnouti. - 4. Prostitutky, které živnost necudnou PO 
tajmu provozují, nebo jsou v podezření t ajné p rosti
tL~ce , anebo které nemají zd ravo tní knížku, buďte úřadu 
predvedeny. - 5. I\aždá prostitutka nachází se (d!e 
toho, jak to ustanovuj e dotyčný řád) buď v bordelu (ve 
společném uzavřeném domě) nebo jest v soukromém 
příbytku ubytována; změna příbytku dovoluje se jen 
s úředním schválením; rovn ěž musí každá změna bor
delu, každé p řes ídl e ní do jiného místa, a vzdání se 
prostituce osobně úřadu oznámeno býti. - 6. Zda li a 
které nápoje mohou návštěvníkúm bordelu podávány 
bS.-ti, jakož i mohou-Ii v n ěm hud ebn í produkce pořá
dány b~' ti , zálež í od zvláštního povo lení úřadu. __ 
7. Prostitutky nesmí bYdleti v ulicích a na n áměst íc h , 
kde mnoho lidi chodí, blíže ško l, kostel II nebo veřej. 
úřadú. - 8. Zřízenci bezp. maií, vykázavše se písem
ný m rozkazem, kdykoliv přístup do by tu prostitutky . __ 
9. Neslušné nebo vYz~'vavé chOVání se na ve ř ejnÝch 
místech, u dveří domu, v oknech. lákání mimojdoucích 
posuiíky a slovy a pobíhání PO 9. h od in ě večer jest . 
prostitutkám zakázáno. - 10. Ku plířllm \Zuhaiter _ 
Stri zz iJ nesmí dáti v bytu svém př ístřeší. Mrzká mzda 
prostituovan~' ch ženštin nemúže nikdy bý ti předmětem 
n ějak éh o úředního jednánÍ. Ti, kdož pobyt poskytují, ja
ko ž i sprostředkovatelé, kuplíři a jiné osoby, které 
tajnou prostituci umož ňují a podporu jí, buďtež úřadu 
oznám eni a po případě dle odst. 118 a 121 pro kuplířství 
potrestáni. 

Poznámka. Dle §§ 148. a 216. ob. zák. obč. má otec, 
pokud se t~' če poručník, právo po případě ve s rozum ě
!lí so udu stav resp. zaměstnání , jež schopnostem dítka 
resp. poručence přim ěře ny jsou - urč iti . - Vzhl edem 
na tato ustanovení nemá nikdy nezletilá - nesvéprávmí 
osoba ženského pohlaví, dokud zákonný zástupce iejí 
ve srozuměni se soudem k tomu své svoleni nedali. 
pod dohlídku policejně-zdravotně-mravni postavena 
býti. - 2ádá-li nezletilá a nesvép rávná ženština o to, 
má dříve zák onnS' zástupce a poručensk:{' soud žádáll 
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bý ti O svolení k tomu. Nedají-li tyto svolení ku provo
zování necudné živ nosti. pak má proti žadatelce dle zá
kona o tulácích, po př ípadě o post rku zak ročeno býti -
pakli jinaké opatření (odevzdání humani tním spo lk llm a 
společnostem, nebo odkázáním na ně) v př í čin ě její bez
výs led ným zllstalo. 

Na nevěstky jest třeba stá le dohlížeti, poněvad ž 
jimi nejen venerické nemoce mohou přenášeny býti na 
osoby jiné, nýbrž také proto, že mezi nimi k uplíři , tu
láci, zlodějové a j in é všeobecn ě nebezpečn é osoby se 
pohy buji a prostitutky jim také často jako pokoutnlce 
atd. dobré služby prokazují. - O deliktech proti mra
vopočestnosti a obchodu s děvčaty v iz odst. 115- 127. 

SLUŽEBNÉ. OS~BY.:\ ,CELEĎ ... N,ejvětší 270 
čás t služeb. a celedn lch rad u obsahUji nasledu-
jící ustanovení: 

1. Služcbní smlouva stává se platnou přijetím zá
vdavku. 

2. Kdo služební osobu svede, aby umluvenou slu žbu. 
nellastoupila, nebo vypověděla nebo op ustila, stává se 
tr estným. 

3. Zdráhá-li se službodá rc e bez náležitých dlivodfl 
slu žeb. ;Jsobu přijati, ztrácí závdavek, jej ž dal, a jes t 
povinen, zaplati t i slu žebné osobě mzdu, stra~ u a p.~ 
I'yt (k tomu patři 1 prádlo) nejméně za 14 dlll, PO prl
paclě i k náhradě škody. 

4. Zd ráhá-li se služebná osoba slu žbu nastoupiti. 
mI'i že k tomu donucena a vedle toho také k žádost i 
sl užbodárce potrestána b~' ti. . • 

5. Služebná osoba pov inna, všecky umluvené, Jakoz 
i k tomu obyčejně př i č ítané služby vykonávati, 

6. a nesmí je bez svo leni službodárce jiný mi dáti 
vykonávati z domu se bez dovolení vzdáliti, nebo přes 
ctovo l en~r č~s mimo dlim zlls tati, nedovo lené náv~těvy 
př iiímati a obzv l áště · někoho u sebe ll echatI preno
covati. 

7. SllI žebné osobě nesmí b\' ti více a t ěžš í práce 
uk l:íclány, než kolik a kte ré ona snésti mll že. 

8. Slu žné má jí bý ti patřičně zaplaceno. strava její 
musí bS· ti zdravá a dostatečná a př í střeš í jej í nesmí 
b\,ti zdraví škodlivo. 

28* 
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9. Nemocná osoba služebná musí aspoň po 14 dní 
na útraty službodárce v domě nebo v nemocnici ošetřo
vána býti. 

10. Obyčejná lhůta vý povědní jest 14 dní neby lo-Ii 
nic jiného umluveno. ' 

ll. Bez výpovědi smí býti služebná osoba propu
štěna, pakli: 1. že jest k službě neschopnou anebo ne
má umluvených vlas tnosti a schopností, 2. své povin
nosti hrub ě poruší, neposlušnou nebo spurnou jest,3. 
svého pána nebo jeho domáci příslušníky urazí, pohaní 
anebo nesvál' působí, 4. dopustila-li se krádeže, pod
vodu nebo zp ronevěření , nebo jiné k tomu svede nebo 
něco takového zataií, 5. zachází-li neopatrn ě s ohněm 
nebo se světlem anebo ze zlomys lnost i, svévole, nebo 
z hrub é nedbalosti majetek svého pána ohrožuje, 6. 
jestliže déle než 8 dní ve vazb ě se nachází, 7. jest li že 
jest op ilství, hře, prostopášnostem nakloněna anebo 
lidi domácí k tomu svésti hledí, 8. bez dovolení přes 
noc mimo dflm zústan e aneb osoby cizí u sebe pře
nocovati nechá, 9. nebo vinou svou si přivodí nějakou 
naka žlivou nebo ošklivou nemoc, 10. anebo bez viny 
službodárce více jak 14 dní nemocnou jest. 

12. Bez výpovědi muže služebná osoba službu opu
stiti toliko tenkráte, když: 1. je služba ta na škod u její 
cti nebo zd rav í, 2. s ní se z le nakládá, 3. svým pánem 
k nemravnému nebo nezákonnému jednání sváděna jest 
anebo když ,není chráněna proti takovýmto pokusllm 
se stran y jin ých domácíGh příslu šníkú , 4. jestliže pán 
lla delš í dobu, než po kterou služba trvá, odcestuje nebo 
do vzdáleného místa přesídlí. 

13. Osoba služebná smí dříve, avšak po předchozí 
výpovědi ze služby Vystoupiti , když: 1. má dědictví 
nastoupiti anebo nějaká nutná záležitost vyžaduje její 
delší nepřítomn ost z místa slu žeb ného, 2. když jí 1'0 .. 
diče nutně potřebuji k v~dení hospodářství, živnosti ne
bo k ošetřování, 3. jestliže služebná ženština má vhod
nou příležitost ku vdání nebo slu žeb ná osoba mužského 
pohlaví k nasto upení živnos ti nebo hospodářství, ji ž by 
jinak zameškala. V poslednějších případech musí však 
sl užebná osoba za sebe náhradu dáti. 

14. Osoby služebné, které svým úmyslným špat
ným chováním prolJUštění své vynutiti chtějí, aneho 
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před časem samy o sobě službu opustí, podléhají trestu 
a mohou lc službě donuceny býti. 

15. Kdo vědomě takové zběh lé slu žebné osobě pří
střeší poskytne, pod léhá trestu, po případě jest povinen 
k náhradě škody. 

16. Každá služebná osoba musí míti služebnou kní ž
ku, kterou pán služebný v uschování převzíti má; po 
zru šení s lužebního poměru musí služebný pán osobě ze 
slu žby Vystup ující zanésti vysvědčení o tom, jak se 
chovala, a nesmí jí nikdy býti zadržena. 

17. Ládný služebný pán nesmí nějakou služebnou 
osobu bez služeb. knížky přijati. 

18. Slu žební knížky jsou veřej. listinami, kdo tedy 
je napodobí, falšuje, nebo kdo cizí knížky p'oužije anebo 
svou služebnou knížku jinému předá, podléhá trestu dle 
odst. 90, 174, 175. 

'19. Na osoby služebné, které jsou bez služby, má 
býti dohlíženo, a mají k tomu přidrženy být i, aby s i 
s lu žb u nebo jinou dovolenou práci hl edaly a mohou po 
případě přidrženy býti k obecním a veřejným pracím, 
až mohou dokázati. že našly službu nebo práci. Tako
véto služebné osoby, které jsou na místě cizími, a ne
mají vyhlídky na nějakou službu nebo práci anebo kte
ré nechtí použíti příležitosti k tomu, ný brž vedou zá
vadný způsob života, mají býti do jich domoviny vy
povězeny. 

20. O dohodování služebných osob v iz odst. 271. 
21. Opovězení a odhlášení služeb. osob viz odst. 

212. -
22. O cestovní doložce v služební knížce - v iz 

odst. 213 - pasy. 
'23. Námezdní sluhové. domovníci, zahradníci a 

vrátní jsou (dle min. výnosu ze 4. listopadu 1871 č . 
14.303) služebnými osobami a podléhají tudíž těmto 
pfedpisúl11. 

24. K rozhodování sporú mezi slu žebnými a službo
dárci jež povstaly ze služebního poměru, a mezi jeho 
trván'ím anebo během 30 dnú po jeho rozloučení - jest 
(dle min. nař. z 7. prosince 1856 č. 224 ř. z.) příslušným 
polit. úřad. po up'iynutí této doby - soud. (Trest na slu-
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žebné do 10 1(, pro všecky jiné osoby až do 50 1( nebo 
vězení do 14 dnů.) 

Poznámka. O z0dpovědnosti soukromoprávní služ
bodárce za své služebné osoby viz §§ 1314., 1315., 1316., 
1032. a 1033. obč. zák. - O zlém nakládání se služeb
nými osobami § 413. a 421. tr. z. - o krádeži osob sl u
žebn5' ch. - § 176. II. c. tr. z. 

Pro Čechy vyjnla Prah u platí čeledn í řád z 7. dubna 
1866 Č. ll. z. z., pro Prahu vyhl. čes le místoc!rž. z 21. 
srpna 1857 Č . 42 z. z., pro Vídeň z 1. květn a Vi lO, pro 
Moravu z 2. květn a 1886 Č . 53 z. z. a pro · Slezsko 25. 
března 1867 č .12 z. z.) . 

271 . PR~ST~EDl(OV ÁJ"í SLUŽEB A MÍST 
(§ 21. a Z IV. r.). 1. Po zlvnostensku provozovan é 

prostředkováni slu žeb a míst jest živnúst koncessovan(l 
a to bez rozdíiu kategorií p rostředkovan5'ch služeb a 
míst. - 2. Kde tuto živnost chce nastoupiti , prokaž 
kromě toho, Ž'" sp lnil podmínky předepsané pro samo
sta tné Novozování živností vúbec, dostatečn é \'šeobec
n ě vzdělání. spolehlivost vzh ledem k živnosti a vhod
nou místnost provGzovací; dál e nesmí proti za myšle
nému provozování živnosti bý ti žádn é závady se sta
noviska policie bezpečnostní, zdravotní a mravnostní. 
- 3. Provozovati tutu živnost spolu s nějakou jinou 
živností, touž samou osobou anebo v téže mistnosti, do
voluje se jen se zv láštním schválením poUt. úI'adu zem
ského. Majitelúm koncesse, kteří nemají práva k pře
chovávání cizincú (v iz odst. 276), zakazuje se nechati 
přenocovati cizí, práci hledající ženštiny. - 4. Zivnost 
prostředkování služeb a míst budiž z pravidla majite
lem koncesse osobně provozována. Propachtování její 
jest nepřípustr. o . Avšak polit. úřad zemsk5' múže z dú
ležit5'ch příčin svoliti. by živnost provozována byla ná
městkem. - 5. Majiteli koncesse jest zakázáno dávati 
nebo přijímati zálohy, jakož i přijímati kauce za. místa 
prostředkovaná. Úřadem schválený řád prov ozovaci. 
v němž udány býti musí v5'še a podmínky žúdanéh o 
poplatku za sprostředkování, buď v místnosti provozo· 
vací vyvěšen. Ku každé změně jeho třeba jest. aby ji 
polit. úřad zemský napřed schválil. 

Přestupky sazby mají bý ti dle odst. 182 posuzo· 
vány, V n ejvětš í čás ti míst jest spojení t éto živnosti 
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s pTechovávúním U'iOC službu hledajících zapovězenI). 
Kde tomu tak není. jest aspoň vytknuta Ih llta, pi'es kte
rou ty to osoby v útuln ě (herberku) nesmí zůstati. 
aby takto jednak bez zaměstnání se nepotloukaly. 
jednak m8jite]e;-J1 živnosti nebyl y vykořisťovány pocl 
tOl! zúminkou, že nemá pro ně ještě žádného místa. Ta
kov éto herberky - které též ustanovením v odst. 276 
uvedeným podléhají - a mimo osob službu hledajících 
nikoho přijati nesmí - mají bý ti čas to kontrolovány, 
zdali vedou náležit ě knihy v odst. 212 předepsané -
pokud se ti' če ·ohlášeni a odhlášení. zdali v nich osoby 
PI úce se štítící přístřeší nedostávají. a zdali se sn<lcl 
ženštin y v nich př ebý' vající pod pláštíkem, že hledají 
práci, tajné prostituci neoddávají. Po osobách, které se 
bez úředního povolení prostředkováním míst zabývaj i, 
budiž obzvláště pátráno, jelikož tyto zpravid la své zá
kazníky dlouho klamou a vykořisťu jí anebo se dOKonce 
obchodem s dívkami (v odst. 121 líčeným) nebo kuplíř
stvím zabývají. 

MÍSTNÍ POSLUHOVÉ (Kommissionare, 272 
Dienstmanner, Expressen, Trliger). K provozo .. 
vání t éto živnosti třeba jest zv láštní koncesse. Nosičúm 
bý vají zp ravidla urč itá st2.nov i ště vykázána. Aby je 
by lo poznati, jsou ob l ečeni nápadnou čepicí, kazajkou 
a štítkem, který nosí na prsou nebo na rameni a jsou 
opatřeni jasně viditelným číslem. Náležejí-Ii k nějaké
mu společenstvu nebo podniku, mají povinnost. jméno 
jeho nositi. Veřejní pos luhové (nosiči atd.) smějí se po .. 
staviti jen na stanovi štích jim úředně vykázaných se 
sV~lm služebním odznakem a v služebnim svém od ě 
vu se svý m číslovaným štítkem. Oni musí míti při so
bě legitimaci, na níž stojí jich· jméno, čís l o a stano
viště, dále úředně schválený tarif - jehož přestoupení 
budiž úI'adu oznámeno - jakož i denní známky jakožto 
potvrzenky o přijaté odměn ě za vykonané služby. Po
sluhové. kteří nemají takovéto známky anebo mají 
známky již neplatn é. buďte z jejich stanov i ště imeno
v it ě ale z nádraží odstraněni a úřadu oznámeni. Zapo
v ídá se jim, aby spol u vzali na stanovi ště vozíky nebo 
jiné nářadí, které cestě překáž í, jakož i ta žné psy . Ta
kovéto dopravní prostředky mají v domech umístiti. 
Rovněž nemaji na stanovištích v zástupech státi a tak 
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mimojdoucím v cestě státi. Na posluhy stojící blíže di
vadel budiž dohlíženo, aby neprovozovali ažiotáž s di
vadelními vstupenkami (viz odst. 199.). 

Veřejným posluhům se zapovídá - v jisté vzdá
lenosti od stanoviště - jmenovitě v sousedních ulicích 
sem a tam pocházeti, aby obdrželi příkazy. - Po
sluhové, kteří nedostatečně jsou vystrojeni, při sobě 
známek garančních nemají, na stanovišti se výtržně 
chovají, nebo do konce se hádají a perou, buďtež ihned 
se stanoviště odstraněni a úřadu udáni. 

I( veřejným posluhúm náležeií také vúdci cizin
cft (Fremdenfiihrer) a podniky cidičft oděvu a obuvi 
na stanovištích. - O dítkách, které se jako nosiči na 
drahách nabízeií, viz odst. 231. O přestoupení taxy 

odst. 182. 
Poznámka. Posluhové v hotelích jsou sice ve služ

bě majitele hotelu, bývají však skoro výhradně za 
svou obsluhu odměňováni přímo od samých hostí. Ma
jitel hotelu múže také vysílati své sluhy na nádraží 
pro hosty do hotelu zavítaiící a jich zavazadla. 
273 OBCH~p POpOMNÍ_ (Hausierha

1
ndel -

pat. z 4. zan 1852 c. 252. r. z.). § 1. Oochodem 
podomním vyrozumívá se provozování obchodu se 
zbožím potulně od místa k místu a od domu k domu 
bez určité místnosti obchodní. 

Poznámka. Vykládání a prodej zboží na pevných 
stanovištích, jako v chyších, v boudách, na stolech. 
při nárožních kamenech atd. není podomním obchod
níkftm dovoleno také na týdenních trzích. Rovněž jest 
jim zakázáno na mnohých místech obvyklé vyhrávání 
předmětft (zboží). 

§ 2. Podomní obchod smí jen se zvláštním povo
lením a toliko pod následujícími podmínkami provozo
ván býti. 

(Poznámka. Toto obmezení nemá platnosti na po
. domní prodej zboží denní spotřeby (jako jsou: mléko, 
máslo, ovoce, zelenina, květiny, dříví atd.) - a prodej 
tohoto zboží na ulici.) 

§ 3. Toto povolení uděluje se jen, kdo a) jestr::t
kouským poddaným, b) přes 30 rokft stár jest, c) kdo 
není stižen zřejmou ošklivost vzbuzuiící nemocí nebo 
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podobnou vadou, d) kdo nebyl pro podloudnictví tre
stán neb byv ve vyšetřování pro tento trestný skutek 
pro nedostatek dúkazft byl propuštěn, dále když vftbec 
pro nějaký těžký přestupek dftchodkový potrestán ne
byl, nebo jemuž udělené povolení snad nebylo již od
ňato, e) kdo jest mravft zachovalých a bezúhonný v 
ohledu politickém a fl v úplném požívání práv občan
ských. 

§ 5. Oprávnění podomní udělují a prodlužuií okr. 
hejtmanství, pokud se týče magistrát obcí s vlastním 
statutem (zák. z 19. května 1868 č.44. ř. z.). 

§ 6. Povolení udílí se vyhotovením zvláštního po
domního pasu nebo podomní knížky - který (která) 
jest zároveň prftvodní listinou obchodníka a nesmí tu
díž dle min. výn. ze 7. července 1853 Č . 4419. jemll 
prúvodní list býti vydán. Druh zboží, k němuž se 
oprávnění vztahuje, budiž přesně vypočítán a označen . 
- Podomní pas (knížka) platí jen pro osobu, na kterou 
zní a nesmí nikomu postoupena nebo na někoho jiného 
rozšířena býti. 

§ 7. Pov0lení k obchodu podomnímu uděluje se jen 
na rok, § 9. a vztahuje se toliko na onu korunní zemi, 
ve které bylo uděleno. 

§ 10. V kterých místech podomní obchod jest za
kázán musí býti v podom. knížce vyznačeno. 

§ 'll. Povolení k obchodu v pohraničních okresích 
musí býti v knížce výslovně poznamenáno. 

§ 12. Zboží, kterým někdo chce podomní obch?~ 
provozovati, musí pocházeti z tuzemska a musí by tl 
opatřeno kolkem, pokud jemu podléhá a prftkazem o 
pftvodu jeho (provenience). Z obchodu podom. vy
loučeny isou: a) zboží materialní, kolonialní, destilo
vané oleje a ocet; b) všecky k nápoji sloužící tekutiny; 
c) cukr, cukrové zboží, čokoláda, perník a vftbec 
všecky pamlsky; d) masti, náplasti a vftbec v~ecky 
jednoduché a složité léky pro lidi a zvířata; e) vsecky 
jedy; fl rtuť, antimon a olovo, g) praepúáty z po
slednějších, h) všecky výbušné a třask.avé látky:. sal
petr (ledek); i) všecky minerální kyselIny a oleJe; l~) 
drahokamy zlato, stříbro, jak nové tak staré, zlomene, 
zpracované' nebo nezpracované, drobné mince z kte
réhokoliv kovu: 1) nářadí kostelní, paramenty; m) vo-
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jenské kusy monturní, zbran ě všeho druhu a munice ' 
n) loterní losy, promessy, listy na splátky a podobné 
podílní herní poukázky, jakož i karty ke hraní; o) li
terární a umělecká díla, jako: knih y , písně kalendáře 
obrazy (vyjma obrazy svatých na skle a' nápodobe~ 
~liny ptáků z papíru, na němž přirozené peří nalepeno 
Jest) - sochy, poprsí; p) věci, které jsou předmětem 
monopolu. - Vý jimky z toho musí b~' ti v knížce po
domní zvláště poznamenány. 

Obchod podomní octem jest povolen jen oby vatc
ILlm Munegrandy, Munepiccolo a Sejarce v Přímofi na 
základě povolení vystaveného od okr. hejtmanství ve 
Volosce (vS'n. min. z 5. září 1877.). 

Obchod podom. chlebem a pekař. zbožím dovo
luje se jen na základě knížky podomní nebo legitimace 
dle živnost. řádu v ystavené. Dodávání chleba zákaz
níkLlm nepodléhá žádnému omezení. _ 

§ 13. Podomní obchodník má vždy s sebou nositi 
knížku podomní a tuto dáti vidovati ve městech v mě
stýsích a na místech, kde se zeměpanské úřad;' bezp. 
nacházejí. 

§ 14. Dovolen-Ii obchodníku podom. pomocník, bu
diž to v knížce zvláště vYtknuto. 

§ 15. Tento musí míti zPllsobilost, kterou § 3. 
vyžaduje. 

§ 16. Obchodníkúm podomním není dovoleno pro
vozovati obchod po domech s takovým množstvím, že 
by k dalšímu jeho dopravení potřebí by lo vozu nebo 
nějakého soumaru, naproti tomu jest mu dovoleno, 
dáti si dovézti zboží vlastním nebo najmutým vozem 
nebo jinou příležitostí na určité místo, a tam je od do
mu k domu nositi; on však nesmí vúz sám doprovázeti 
nebo vésti anebo na místě, kde vúz jest uložen, zboží 
prodávati. 

§ 17. Obyvatelé iistých kraiin říše požívají ohledně 
podomního obchodu s určitým zbožím iistých výhod, 
totiž, 1. že nevyžaduje se jinak předepsanS' 24. rok vě
ku; 2. že oprávnění jim udělené má platnost v celé ří
ši a v místech jinak vyjmutý ch, a 3. že mohou po
domní obchod provozovati v pohraničních okresích 
všech korun. zemích ; 4. konečně i s někter)r mi věcmi, 
jež jinak z podomn. obchodu jsou vyloučeny . 
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§ 18. K dozoru na podom. obchodníky povolár ' 
jsou: četníci, policie a finanč. stráž. 

§ 19. Tresty na ty, a) kdož podomní obchod pro
v ozují a nemohou se vykázati platnou knížkou na jich 
jméno znějící - 50- 200 K a trvalé vyloučení z obchodu 
podom. ; b) kdož provozují obchod cizozem. nebo tu
zemským zbožím, kolku podroben5rm, však nekolko
vaný m anebo kdož .nemoh ou prokázati tuzemsk5' púvod 
iich zboží, - ztráta oprávnění a po případě trest podle 
zákonú dúchodkový ch; c) kdož nedovolený m zbožím 
obchod provozují - vedle dúchodkového trestu trest 
10- 50 K, a v případu opětovném ztráta oprávnění. 
nedovolené zboží propadá: d) kdož knížku podom. ji
ným postoupí - ztráta oprávnění; e) kdož v jiné ko
runní zemi - než na kterou knížka zní - bez zvlášt
ního povolení úředního déle jak 10 dní obchod podom. 
provozují anebo během prvních 10 dnú svou knížku 
nedají vidovati, anebo kdo v místech bez předcho
zího opovězení u úřadu anebo v pohraničním okresu 
bez zvláštního dovolení obchodují dům od domu 
trest 4- 10 K po druhé 10- 20 K a po třetí ztráta 
oprávnění; f) kdož bez dovolení pomocníka používá _. 
20 K' g) kdož bez dovolení vozu nebo soumara po
užívá' - 40-;-100 K; h) jiné zde výslovně neuved~n~ 
přestupky trestají se pokutou od 1- 4 K. Za kazdy 
trest vázne zboží. Příslušným jest polit. úřad. Bylo-Ii 
zavedeno vyšetřování pro nějaký přestupek v pohra
ničním okresu spáchány, má to býti bez prodlení ozná
meno finanč. úřadu. Nález trestní má vždy úřadu 
bydliště obchodníkova sdělen b5' ti. 

Poznámka. Umře-Ii podomní obchodník, má to bý ti 
úřadu jeho bydliště oznámeno a jemu knížka podomní 
zaslána. - Podomn. obchodník nesmí užívat~ ved:e 
knížky (pasu) podom. žádné jiné listiny cesto Vili, pone
v adž knížka za prúvodní listinu platí, a držen!. Qvou 
cestovních legitimací není dovoleno. Pod. obchodlllk ne
smí s sebou za žádné podmínky voditi členy své rodin y. 

POTULNÉ ŽiVNOST!. Tyto js~u ,(dle ~nin . 274 
v~r n z 23. prosince 1881 c. 2049) vydelkovl: -;-. " . . 
toulavě provozované a s obchodem pozemlllm spnz
něné živnosti, jež mají za předmět vyrábění nebo spra-
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cování předmětfI práv, oDchodu anebo provozování ob
chodiL Sem náležejí: 

A, TR~OVCI yeb~ FIERANTI, Livnost jejich jest 
svo,bvodl!oU ~Ivvnostl a treba k jejímu provozování to liko 
oh lasem u uradu: ona nesmí však spojena býti s ob
chodem po~om~ a zboží nesmí býti prodáváno od domu 
k domu, nybrz na pevn:í' ch stanovištích , (Trest: po
kuta ~0-:-200 K - ::iz také odst. 340. tržní řád , - viz 
§ 63, z. 1'. a mlI1. nal'. 3. listopadu 1852 Č. 220 ř. z.) 

B .. PRODEJ PJ3.ED~ĚTŮ DENNÍ SPOTREBY. 
Tenyo Jest ,d l ~ § 60. ZIV. radu, pakhže se děje ve zPll
s~be v mIste obyyklé prodáváním vlastně vyrobe
~YC~ ne?o do?ytych předmětfI denní spotřeby (jako 
JSoou. mleko, maslo, ovoce, zelenina, rostliny, dříví atd .) 
dum od domu nebo na ulici - i bez opovězení dovo len 
pokud to, tržební ř~dy. jednotlivých míst nezakazují; 
-v,naprotl t 0I!1 u, potrebuJí překupníci, jichž živnost zá
l e~ l o v kupovam a v opětném prodávání těchto před
metu, k tomu zvláštní licence. 

'v Míti sta~o~iš~ě na voveřejný~h ul icích a m ístech za 
ucele,m ~rod~yam zbozl dovoluje se jen se zvláštním 
sc?v~l~mm ur~.d~. Dr~ením stanoviště rozumí se pro, 
d!eva~ l na, u~cl~em m lstě anebo na jisté kratší cestě 
1~I:es ~as, J~nz Je~t. k u~onč,eyí nějakého prodeje nut. 
r'?I1!' Jak~~ I kter~, Jde, pres ucel vyvolání aneb uspořá. 
d~':1 zboz!. Odpocmutl anebo urovnáni zboží nesmí se 
dly na ml~tec?! na kterých by tím dopravě nebo ce .. 
ste .bYlo prekaztno. Toulaví obchodníci kteří neustále 
n~ Je~nom Tíst~ ,stoH a ,na něm zboží 'prodávají, JSOll 
tl,~s!m dle ZIV, radu. Nejde-li však toto držení stan 0-
vl,ste tak, d~leko, že by se mohlo mluviti o nějakém 
~I oyoZ?Va~1 obchodu, vtož přicházejí v úvahu v prvni 
I ad~ m l s~m a dopravnepohc. okolnost i. - Při každém 
o~n~men.lv 0vhled!,ě neoprávněného držení stanoviště má 
by tl zvlaste udano, zdali toto PO živnostensku PO delší 
dobu anebo jen docela mimochodem se událo. 

Ti" ,k~ož lí3štany pekou (Maronibrater) smějí se 
posta;' ltl .len na mís,tech úředně jim vykázaných: on! 
nevsn,lI, ITIlsta tato hbovol ně změn i ti a povolení za
memtl. 
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List živnostenský na toulavý obchod ovocem zně
jící neopravňuje k prodeji pomerančll a citronl\ : vý
jimka platí ohledně živnostenských listl} před 15. záři 
1902 (den vyjití živnost. novely) vydanych. 

Prodei přírodních květin na ulicích jest jen do· 
spělým osobám dovolen, když: prodavač jest držít: 
lem zahrady nebo hospodářství, nebo jest oprávne~ 
Je prodeji tomuto na základě listu živnost. anebo kdyz 
~1Ll byl vydán podomní pas. Prodávání květin dětmi, 
jež pří tom žebrají, trestá se jako žebrota. 

Písek n3 drhnutí, věchy, písek pro ptáky, pro za
hrady, piliny tou lavě p rcdávati dovoleno jest, ..toliko 
na zák ladě 1. podomn. pasu, 2, licence, polit. uradem 
vystavené, 3. listu živnostenského před 15., zářím l,~02 
vystaveného, 4 po případě na základě leglÍlmace ur::! · 
dem živnostenským vyhotovené. 

Používati k prodeji těchto předmětů dětí, které ne
dosáhly ještě 14. roku věku, iest zakázáno; užití oS?b 
ženských - které jsou mladší iak 18 let" mllž~ ?ytl 
živnost. úřadem obmezeno nebo dokonce l zakazano. 

K toulavémul prodeji horkých uzenek, ch leba, zmrz' 
liny , a jiných občerstvenin, jež na mnohých místech 
jest obvyklým, jest třeba povo lenÍ. , 

C. KOUPi:: ZBOŽÍ POTULOV ÁNÍM (na př. koní. 
starého železa, starých, obnošených šatfI) za tím ú,če : 
lem aby se zase v pevném stanovišti prodalo, zaklada 
svobodnou živnost, ku které stačí pouhé ohlášenÍ. 

D. OBCHOUNÍ PASY (obzv láště v Tyrolsku vob: 
vyklé): platné jen pro určité, o~oby, zboží, a y:o urc lt~! 
obvod; opravňují k nakupovam, a k prodavam v paS}1 
udaných přírod:lích plodm a vyrobku potulmo o~ ml' 
sta k mlstu. Zás()by mohou pomocí vo~u a S0!;lmaru ~o
pravovány a také na ulici k prodeji vyloz;eny by tl. 
K prodeji zboží od do:nu kv domu .o~ch?d\1l Das ne· 
Clpravňuje, - K tomu Jest treba zVJastlllch ]Jasú. 

E. SBíRÁNÍ HADRŮ. KOSTí A. JINAKXCH OD: 
PADKŮ, KRAV čí SRSTI.A KOŇSKY CH ŽINI, JAKOZ 
I PRYSKYŘICE. LÉČIVYCH BYLIN, at9' p,?tu lmo OCl 
místa k místu a od domu Ic domu, pn cem~ tyto ,od~ 
pac1Icy zaměi1ovál1Y bývají za nítě, jeh ly, stuzky a JII1t: 
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maličkosti. n.eni žádnou živností, bYf by i bylo po ob
cho,~Ill::~u fZIV;lus!~ns~u) J?!'ovozováno, a nepotřebuje 
tudIz zad!1eho()hlaselll u uradu živnostenského, za to 
Jest k nemu treba z ohledtl policejních zvláštní li
cence. Jestliže však sběrač hadrCr svrchu uvedenp 
predmě,ty ~měl1l~é (nítě, jehly) netoliko za hadry, kosti 
atd., nybrz take za peníze dává, jest to nedovolen" 
obchod podomní. .• 

~~ ~OTULNí Ř.EM.ESLNÍCI, jako bruSÍři. dráteníci 
karta~nJ,cI. spravovači kOŠtl , židlí rákosov~l ch i1eb~ 
pr~uten?ch, kotlářr, sýtaři, deštnikáři, dále opravo vači 
mlyr:Skych děl, "studnaři, nunváři (myškaři), hubiči 
15.rtk~., krys, mYSl a hmyzl"!, kraječi zelí, čističi skvrn. 
CISt!Cl ~-'ata ,a.td.: již své řemeslo potulně provozují. 
potrebuJ! zvlastnl lIcence (po případě pbdom. knížku) 
Oni nesmí při svém řemesle používati ani pomocníkú 
al~I vVozCr a, soumarCr, aniž s sebou voditi dětí, které 
Jeste nedosahly 14. věku, musí míti stále při sobě své 
Ilstmy a tyto na požádání předlo ž iti (viz také odst 
12 toulavÍ cikáni). . 

Hubení krys a myší (min. nař . z 29. dubna 1874 č 
53 ř, z.). - !( provozování živnosti, hubiti krYSJ; 
(potkany či německé myši) a myši prostředky jedo
vatými, potřebÍ jest koncesse. 1. Jedovaté prostředkv 
vyhubovací mohou se připravovati jen dle receptCr od 
úřadCr za dobré shledaných. 2. Pro uvarování neštěstí 
které by vzejíti mohlo odpadky, opětn~lm uŽÍvánÍIll 
nádob a podobn~' mi věcmi, potřebÍ u připravování ta
kových prostředkCr šetřiti co možná největšÍ opatrno
sti a mají se jak jedovatiny, tak i hubidla z nich při
pravená bedlivě uschovati dle toho, co v příčině uscho
vání je nařízeno. 3. Provozovatelflm této živnosti na
prosto jest zapovězeno dotčené prostředky hubíCÍ ve 
skladu nebo jináč prodávati. 4. Provozovatelé této živ
nosti mají prostředky jedovaté vždy svou rukou na
líčiti aneb dáti je u své přítomnosti a pod svým uo
hledem nalíčiti; když pak jest nalíčeno, mají to, co 
z vyloženého ničidla zbude, též sami sebrati nebo 
pod sv~'m dohledem dáti sebrati. Prostředky jedovaté 
mají se nastražiti opatrně, aby nepřišli ani lidé, ani 
užitečná zvířata domácí v nebezpečenstvÍ otrávenu 
b~' ti. 
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Dráteníci nesmí. i když by měli povolení k podom. 
obchodu s plechovým nářadím , bez živnost. listu ple
chařské práce po živnostensku provozovati. 

O. TOULAVÁ SKLADIŠTĚ, BAZÁRY N.EBO LÉ
TA VÉ VÝPROD.EJ.E jsou svobodnými živnostmi s pev
ným stanovištěm a potřeb ut jí k svému provozování to
liko ohlášenÍ. Jsou-Ii s nimi spojeny dobrovolné dražby, 
jest k převzetí dražby třeba zvláštního povolení, viz 
odst. 267. O vý prodejích viz odst. 263. 

. ŽIVNOSI f!0STlNSKÁ A VÝČEPNICKÁ 275 
§§ 16.- 20. ZIV. r. 

§ 16. Livnost hostinská a výčepnická zavírá v sobě 
tato oprávnění: a) přechovávati cizince v odst. 276, 
b) podávati pokrmy, v odst. 27.6, c) výčep piva, vína, 
a vína ovocného, viz odst. 277, d) výčep a drobn~' pro
dej pálených nápojú Iihov~l ch, v. odst. 278, e) výčep 
vína strojeného a polovína. v. odst. 279, fl podávati 
kávu, čaj, čokoládu. jiné teplé nápoje a občerstvení, viz 
odst. 280, g) míti hry dovolené, v. odst. 126, 198. -
Tato oprávnění mohou býti propCrjčena buď každé 
zvlášť o sobě aneb několik jich aneb všecka dohro
mady , ale pokaždé buďte v povolení výslovně uve
dena. - § ' 17. Koncesse k v5' čepu opraviíuje k podá
vání dotčen5'ch nápoj Cr hostům v místnosti k provo
zování živnosti určené anebo přes ulici v nádobách ne
zadělaných, jakož i k prodeji jich v nádobách zaděla
n\,ch v libovolném množstvÍ. - § 18. Chce-Ii někdo do
sici koncesse pro některé z práv v § 16. uveden5' ch. 
vyhledává se kromě všeobecn~'ch podmínek k samo
statnému provozování živnosti,' by žadatel byl spo
lehlivý a bezúhonný. !(oncesse nebude žádnou měrou 
propftičena, svědČÍ-Ii proti žadateli nebo proti jeho čle
Il Crm rodinn ým, kteří ve svazku rodinném se žadatelem 
žijí, takové okolnosti. dle nichž lze za pravé poklá
dati, že by živnosti zneužíváno bylo, aby podporována 
byla zapovězená hra, přechovavačství, nemravnost ne
bo opilství. Při propújčení koncesse zřetel mítí sluší ku 
potřebě obyvatelstva. pak k tomu, zda zpúsobilou jest 
místnost, kde p!íslušná živnost provozovati se chce, 
k silnici, ulici. k místu, kde místnost se nachází a k to
mu, múže-li se k ní snadně policejně dohlížeti. - § 19. 
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Táž osoba v jedné a téže osadě muže napý ti , zpachto
vati nebo jako náměstek převzíti jen jedinou koncessi 
k provozování výčepu a drobného prodeje pálených 
nápojú lihových (§ 16. d) ; k provozování ostatních ho
stinských a výčepnických práv v § 16. vytčených , nej
výše 2 koncesse. Živnost hostinská a výčepnická, bucf 
z pravidla samým držitelem koncesse provozovana. 
Živnostenský úřad může jen z dliležitých příčin povo 
liti , že tato živnos t náměstkem provozována nebo pro
pachtována býti smí. Byly-Ii by ž ivnos ti tyto náměst
kem nebo pachtýřem provozovány, aniž to úřad živ no
stenský dříve bYl schválil, držitel ž ivnosti, jakož i jeho 
zástupce nebo pachtýř bude potrestán dle živ. řádu. 
- § 20. Jestliže by n ěkdo hostinské a výčepnické živ
nosti v § 16. cl. d) , e) vytčené, jakož i kavárny chtě l 
do jiné místnosti v t éž osadě přeložiti, nemá k tomu za· 
potřebí nové koncesse, avšak žádati má za schvál er:! 
úřadu živnostenskeho. 

Míti hry dovolené. Se živnostmi pod a-f uvede
nými muže býti také spojeno povolení, míti dovolené 
hry, jako : kulečník, domino, ku želník, karty atd.; hry 
hazardní jsou zapovězeny. Které hry podnikateli se do
volují, musí býti v koncessi výslovně udáno. 

K pouhému přechodnému provozování živnosti ho
s tinské a výčepnické mim o schvá lené stálé s tanov i ště 
(výčep na trhu, markytáni) při jednotlivých zv láštních 
příležitostech, jako při s lavnos tech, výstavách, na 
trzích, v boudách, při vojenských cvičeních atd., oso
bami, které v téže neb o v některé so usední osadě ta
kov 9u živnost provozují, stačí licen ce. úřadem živno
stenským případ od případu vystavená. Podomní ob
chod pálený mi nápoji jest zakázán. O jistotách (kauce) 
v. odst. 280. 
0\76 A. HOTELY A NOCLEHÁRNY DĚLNICKÉ 
~ (herberky). K ubytování cizinců, cestujících atd. 
třeba jest koncesse, a hostinš tí jsou povinni vést i pře ·
depsané knihy cizincll nebo lístky opovědní, v. odst. 
22. Podávají-li se pokrm y a nápoje, platí ustano vení 
odst. 275. a 182. V hote lích musí v každé světnici tarify 
o cenách jejich vyvěšeny bý ti. - O omnibusech viz 
odst. 228, o noclehárnách dělnických a sprostředkova
telích služeb viz odst. 271. o posluzích v. odst. 2n. 
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B. VEREJNÉ KUCHYNĚ A JÍDELNY (Auskoche
reien und Kosthause r) . Jestliže veřejné kuchyn ě tím 
zpelsobem se provozují, že jídla nepodávají se v míst
nosti majite le kuchyně (Živnostníka). ni/brž že před
placením odebír&telé dají si stravu do domu přinésti, 
stačí k svobodné živnosti této pouhé ohlášení. Má-li 
však podnikatel zvláštní veřejnou místnost. v ni chž ne
ien své stálé měsíčn í abonnenty, ný brž také každého 
libovolného hosta beze všeho dřívěj šího oznámení stra
vuje, má k tomu zapotřebí koncese . .Jestli že v těchto 
veřej ných iídelnách pokrmy zvláštním zpusobem (od 
obyčejn ého připravování se Iíšícím) připravují, na př. : 
strava vegetariánů, židovská kuchyně, koňské maso 
atd .. musÍ to býti hosti'tm patrnj'/m zpi'tsobem k vědo
mosti dáno a po případě na jídelním lístku vyznačen o. 

Pivo. víno, lihov é nápoje atd. nesmi bez zv láštni 
koncesse čepovány resp. podávány býti, v iz odst. 2i1. 
a 279, hostftm však není zakázáno, takovéto nápoje 
spo lu přinésti anebo ze sousedního nebo nejb li žší ho 
vj'/čepu dáti přinésti. 

O připravování a uschování pokrmel v iz odst. 
344 .. a 345. 

Sem patří také t. zv. pensionáty pro cizince. které 
c;byčejně přijímají cestující na jeden nebo několik dní. 
prúvě tak jako hotely a hostince. Živnost tato jest 
vázaná koncessí. 

C. VÝČEP. HOSTINEC A RESTAURACE. 277 
K výčepu piva, vína a ovocného vína iest třeba 
koncesse. Lihové nápo je smí dle odst. 278., 279., po
krmy dle odst. 276. toliko na základě zvláštn í koncesse 
podávány býti. Jsou-Ii pro pok rmy a nápoje úřadem 
pevné ceny ustanoveny, musí bj'rt i dotýčn é tarify (jí
delní a nápojové lístky) veřejně a pro každého patrn é 
na stolech vyloženy. Překročení tarifll trestá se dle 
odst. 182. 

Dovoleno jest míti piana pro po užití se st ran y 
hostÍ!; naproti tomu jest hraní zaplacenými hu debníky 
jakož i každá hudebn í produkce, jako hudba. tanec 
atd. závislá od zvláštního povolení, viz oelst. 200. až 
209. 

21 
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Hazardní hry jsou naprosto zakázány a jin é hry 
dle odst. 198. jen potud povoleny , pokud jsou v kon
cess i výs lovně a jmenovitě uveden y. 

Postavit i sto ly a židle na chod ník před místností 
dovoluje se jen se zvláštním schvá lením úřeclním. 

Pivo, které kape z pípy (kohoutku) a teče na vS/
čep ní sHll anebo zbytky ve sk len icích nesm í hostin
ští slévati, aby je do če rstvéh o piva přidávali (t. zv. 
slivky - HanseI). O nutné jakosti piva a vína viz 
odst. 350., o polovínu a st rojen ém vinu viz oclst. 279., 
o použití t. zv. pivních tlakost rojll v iz odst. 291. Vy
mS/vání a čištění v šech nádob smí se státi v úpln ě či 
sté vodě. 

Voditi psy ,clo takov)/chto místností jest pod tre
stem zakázáno. 

trostinští jsou za chování sV~l ch hostll zodpo
vědni . 

O poli c. h od in ě v iz odst. 196., o zak roče ní proti 
op il cům viz odst. 127. 

Výčep piva, vína, kořalky. likérú atd. se strany 
h o kynářll, obchoclníkú s clelikatesním zbož ím, kupcú. 
u zenářů atcl. hostllm, kteří u nich sedí nebo stojí ane
bo přes ulici jest toliko v)'jimečně a jen na základ ě 
zv láštní koncesse dovolen. 

Poznámka: Hospoclští a kavárníci op ráv n ě ni jsou 
vy rábět i pečivo a zmrz linu (mražené) jen potud, po
kucl to zboží urče n o jest IJ'rO v lastní podnik a pokucl 
připraven o jest v lastními jich lidmi. 

Hospodští opráv n ěni jsou zabí jeti prasata k úhra
dě v lastní potřeby živnostenské. 
(lt-!,S OBCHOD PIVEM LÁHVOVÝM. Zivliosten -
~ ský obchod pivem v u zavřen ý ch láhvích jest 
upraven min. n ař. ze dne 30. března 1899 Č. 64 ř. z. 

NejdiHežitější ustanovení tohoto nařízení jsou: 
§ 1. Zivnostenské stáčení piva do lah v í za příči

nou procleje pi va láh vového jest vázáno koncess í. 
§ 3. Sládci. pak hostinští a vi'čepníci, k v)' čep u 

piva op ráv n ě ní, ji ž svým živnostenským oprávněním 
mají právo pi vo do lahví stáčeti. 

§ 6. Prodej láhvového piva v láhvích podle pf'ed 
pisu uzavřeni' ch (obchod s pivem láhvovS'm) zllstává 
svobodnou živností. 

(278, Pálené Iíhové nápoje.) 451 

Op ráv n ění k tomu prodeji příslu š í ž ivnostníkům 
v §§ 1. a 3. jmenovaný m již na zák l adě jej ich živno
stenského op rávnění. 

§ 7. Majetníci drobných živností obchodních m:'1. jÍ 
zamýš lený obchod pivem láhvovým živ nostensk6.Su 
úřadu v~rs l ovně ohlásiti. 

§ 8. Za uzavřené nádoby (§ 17. živnostenského 
['údu) buďte při procleji láhvového piva pokládány to
liko takov é láhve, v jej ich ž hrdlo ko rková zátka. na 
které jes t zřete ln ě vy páleno jméno. vztažmo firma 
oprávněného nap li'íovače, těsně a tak jest vpravena, že· 
její hořejší plocha leží s krajem láhvové hlavy př i 
bli ž n ě v jedné rov in ě. 

§ 9. Láhve s tak zvanou patentovou <:ávě rko u , 
při kte rých porculánová zátka s kaučukový okrajem 
na pohyb livém drátěném oblouku slouží k . laVl ranl 
lúhve, nebuďte při prodeji piva láh vového za uzavřené 
nádoby ve smyslu § 17. živnost. řádu pok ládány . 

§ 10. Užív ati tak zvané patentové závěrk y v § 9. 
dotčené jest dovoleno toliko hostinský m a vi'čepníkúm 
ve sty ku s konsumenty a sládkúm ve styku s 110stln
skými a výčepníky. 

D. PÁLENÉ LÍHOVÉ NÁPOJE. Obchod, výčep 
a drobný prodej (zákon ze dne 23. če rvna 1881 Č. 62. 
j' . z. ); v iz také odst. 127.) . 

1. Obchod pálen ými tekutinami lih ovými, které 
se bez přísady nebo s pr-ísadou hodí za nápoje (sp i
ritus, kořalka, rosolka, rum, likérka a pod.) v zavře
ných nádobách, v jakémkoliv množství jest živnost 
LlIJo v ědná; však k čepování řeče ných tekutin v malý ch 
čás tkách potřebí jest úřední koncesse. 

I(oncesse k čepování op rávňuje podávati takové 
tekutiny hostllm seclícím nebo sto jícím, nebo je pro
llávati přes ulici v nezavřeni' ch nádobách, nechť jest 
tekutin mnoholikoliv, i třeba sebe méně. I(oncesse 
k prodávání v malých částkách dle tohoto zákona 
op rávňuje prodávati jmenované tekutiny v nádobách 
nezavřených , však jenom v částkách , obsahujících nei: 
mén ě osminu litru a s tím obmezením, že prodavac 
malý ch částek nesmí dovoliti, aby odběrateié požívali 
lIápoiLI jím podani ' ch v jeho místnostech. 

29* 
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, Výčepn~ci a p.T~d~vači v malý ch částlC<ic h mají ta ké 
pra vo ', vestl .0bycey1Y, o~)chod v řečen ý ch tekutinách. 

NadobamI z~vrenyml rozumějí se nádoby zPllso
b,e,m 0bch?dn!c~ym zavřené a láhv e zapečetěné. 

, Dle ml~l: nar. z.e dne 17. listopadu 1885 Č. 166. ř. z. 
SI:lCJ~. Jen zlvn~stn!CI k obchodu s pá lený mi IihovÝl1li 
napOJ! v uzavrenych nádobách oprávn ění ve sv\'ch 
obchodních místnostech, jež jeiich odběračLlm jsou óí-i
st!lp.ny, ~aI1lJ?ul.ace k jejich živnostenskému provozo
~,alll P?trebne, Jako př elívání takov\'ch nápoiú z vět
slch nadob do men š ích, procezování zby tku tekutin \' 
atd .. , a to jen v té době, v e které ty to místnosti pr~ 
voln~~ vstup odběra~elll uzavřeny jsou, předsevzíti; oni 
l1~sml t~dy ~ takovy.ch místnostech nápoje v neuzavře
nych na.do~ach, t? Jest v nágobách a láhvích, které 
o~chccll1Jckvm zpusobcm nejsou uzavřeny, na skladě 
ml tJ. 

O obmezeních zákona pr oti opilcům v iz odst. 127. 
279 E. POL~VIČNf A STROJI:NÁ VÍNA (zák. 

ze d~l.e 21. cervna 1&80 Č. 120. a 121. ř. z.). 
. ,§ ~. K prrpravování nápoiú vínu podobný ch (»stro
Jene VIllO« ~v~nýc~), též připravování nápojú ze šfá
vy ~ r~zn5've tlm, ze se k nim přidají nebo se s nimi 
smlsl ]lne hmoty, které nejsou ustanoveny k tomll 
a~y .~ovaht~ vín~, zlep~il y nebo je učinily trvanlivějším: 
n~ bl z kte~-,e ,ma]l by t;. k tomu, aby nápOj v íno o so
b ~ obsahuJlcl I:ozmnozlly, třeba jest, když se má tento 
)'vrobek Pl:odavati nebo nalívati, zvláštní kOllcesse. 
Z toho vyjmuto jest připravování zadního vína čili 
oseče a, vína řečeného »vin piccolo« (vinetto«), když 
se ho da do sklepa tolik, kolik se ho z vlastní úrod\' 
a z vlastního meštu nabude. Koupí-Ii se k tomu cíli cizí 
matolina (usedlina), jest k tomu třeba zvláštní kon
cesse. 

,§ ,2. traproti přiroze~lému vínu, t. i. vínu lihov\/m 
kys~nnl} . sfavy hroznove nabytému a třeba jen pro 
zle!~sen} Jeho dobroty anebo pro jeho větší trvanlivost 
smlsenemu, rozeznávají se tyto nápoje : a) nápoje vínu 
podobné (vína strojená), která se dělají beze šfávv 
hroznové ze smíšeniny víno napodobující rozličnÝch 
hmot (vody, lihu, glYcerinu, cukru, vinného kamene 
énantétrll atd.); b) nápoje víno v sobě obsahuiící (Dolo~ 
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vína), kterých se nabývá umělým rozmnožením meštu 
nebo přirozeného vína, kdy ž se k němu přidá voda a 
jiné hmoty , jimiž se v rozmnožené tekutiJJě zpllsobuje 
chuť jako víno (cukr, g lycerin, Jih atd.), nebo kterých 
se tý mž Zpllsobem nabý vá z matolin hľoznLI, kterých 
by lo již užito k dělání llleštu, nebo z násady vinné. 
K tomu náležejí zvláště nápoje, které se dělají t. zv. 
galisováním (ľozředěním meštu vodou a přidáním lih II 
nebo CllkrU), aneb petiotisovánÍm (nalitím cukrově vo
dy na zbytky hroznú po spuštění rneštu a tím, že se 
nechá voda cukrová ky sati, anebo vyluhováním těch
to zbytkú ľozředěným lihem. 

§ 3. Zapovězeno jest užívati cukru škrobového 
k připľavovánÍ svrchu uvedených nápojú. 

§ 4. Není dovoleno ohlašovati nápoje tyto pode 
jménem k poznačení vína obvyklý m, ani je ke koupi 
nabízeti, prodávati nebo nalívati. Za pojmenování k po
značení vína obyčejně pokládá se zvláště pojmenování 
zcela obecné (na pI-. »vÍno stolové« nebo jenom číslem 
ľoku označené), nebo kteľým se udává PLIvod nápoje 
z kľajiny nebo polohy více méně uľčité (na př. hOľ
ské víno, anebo dle někteľé země nebo někteľého 
místa), anebo kterým se poznačuje zvláštní dobrota 
nápoje (na pf. načervenalé, červené víno, víno de
sertní čili pro pochoutku atd.), aniž by se zárovell 
příhodným přídavkem poznačila povaha nápoje, že jest 
to víno strojené nebo polovíno. 

§ 5. Úřadové živnostenští a orgánové pol. zdravotní 
a tľžní mají z povinnosti úřední (ex olfo) k tomu pI-i
hlížeti, aby toho, co v tomto zákoně ustanoveno, bylo 
pilně šetřeno. Oni mohou sobě v místnostech pod do
hledem jejich postavených, kde se vína strojená nebo 
polovína prodávají, pľoti zapľavenÍ náležité ceny pro
dejní nebo nálev ní dáti vy dati, mají je hned u přítom
nosti prodavače nebo příhodného náměstka svou pe
četí úřední zapečetiti a s příslušnou ľelací úřadu ode
vzdati, aby s nimi dále naložil. - (Tľest: pokuta od 
50-1000 K, po případě zabavení závadného, zdraví 
lidskému škodlivého nápoje. , -

f. KAV ÁRNYc ČAJOVNY smí vedle občer- 280 
stvuiících . mípojll toliko ty prodávati, jež jsoll . 
v koncessi výslovně jmenovány; hazardní hry jsou dle 
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odst. 126. naprosto zakázány a jiné hry jen potud do
volen y, pokud jsou v koncessi výslovně uvedeny _ 
vi z odst.: 198. Sto ly a židle před místnostmi na chod
niku postaviti dovoleno jest jen se schválením úřad
lIim. Vzíti s sebou do místností těchto psy. jest pod 
trestern zakázáno . . _-

O produkcích viz odst. 201-202 ; o poiic. hodině 
Gdst. 196. 

I(antiny. s kter~/ mi se shledá várne při větších pod
nicích. stavbách. továrnách atd. potř e bují koncesse. 
která se nikdy n e ud ě luj e podnikatelům. stavebním po lí
I" tlm . lIýbrž jen živnostníkúm k výčepu oprávněn~rm . 
Tito mají živnost vésti buď sami nebo zástupci úřadu 
;; ivnost. oznámenými. Není dovoleno. zříditi na stave
lIi šti zvláštní výčepní boudy. nS'brl smí k tomu po
užito býti skladi š ť; rov n ěž zakázáno jest vydávati 
plechové známky - (v iz odst.: 255 .• 188.). Dělníkúm 
jlři takový chto podn icich zaměstnan\' rn musí bS' ti DO
necháno vo lno. potřeby své jinde si opatřiti a zaDovídá 
St' zaměstnavatelťim. polírllm. podn ikate lúm atd. co nej
přísněji, aby strhova li dělníktllTI mzdu za dluhy v kan
tině u činěné. Rovn ěž nesmí se v kantinách dělnÍkúm 
vypláceti mzda. 

Kantinerllm a markv tánllm. kteří oDrávněni isou 
ohstarávati Dotraviny a mipoje vojsku v kasárnách 
nebo v jiný ch místnostech k přeb~'vání vojska urče
ných, příslu š í dle dobrozdání obch. a ži vn . komory 
1J:'ai ské právo. prodávati vojákllm i předměty denní po
třeby, jež jsou jim nezbytn~'mi (na př. nitě ku správce 
oděvu. obuvi a vý zbroje -l, Doněvadž vojáci často 
z oh ledú služebních nesrní kasárny opustiti. _ 
281 CEJCHOVÁNÍ MJ::R A VAH. (Zák. z 23. 

července 1871 Č . 16. Dro r. 1872 ř. z.) 
5. Ve veřejn ém obchodu jest výhradně jen použí

vání metrických měr a vah dovoleno. 
6. Kdo by v obecném obchodu nezákonných měr, 

vah a nástroiťI měřických užil. potrestán bude. ač ne
zakročí-Ii S-o proti němu dle zákona trestního (viz odst. : 
174), pokutou peněžitou od 10- 200 korun a kromě to
ho tyto míry a váh y propadnou. DOPustil- Ii by se toho 
přestupkl! podruhé. budiž to při vy měřovcíní trestu po
k ládáno za přítčž ují cí okoln ost. 
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ll. K měření a vá žení v obchod u obecném dovo
leno jest užívati toliko měr. závaží a vah náležitě 
cejchovanSrch a kolkovaný ch. 

Odvažovállí př ezmenem není v Rako usk u dle min. 
nař. z 22. l istollél.d u 1893 Č . 46. ř. z. ve stálý ch pro
vozovllách a lIa t rzích dovoleno. 

12. V ín a, piva a lihoviny . ježto v sudech na prodej 
dojdou. v y dati se mohou kupujícímu jen v takových 
~udech. na kterS'ch jest kolkem potvrzeno, kolik litrů 
" ud v sob ě obsahu je. vyjmuta jsou cizozemská vína 
atd .. která se v púvodních nádobách dále prodávají. 

Sk lenice, jichž se ve veřejných místnostech šen
kovních má užívati. a které v sobě obsahují 0'1 litru 
nebo více, mají (d le min. nař. z 25. září 1875 Č. 129.) 
rovněž i takov é láhve a džbánky (dle min. nař. z 30. 
cervna 1881 Č. 75. ř . z.) býti opatřeny čarou cimentní 
a čís l em prostorového obsahu; vy jmuty isou pevně u
zavřené, zapečetěné. šeš ulkou opatřené nebo pevně 
zakorkované láhve. 

15. Míry. závaží a váhy. jichž se ve veřejném 
obchodě užívá, musí býti v ustanovených periodických 
IhMách opětovanému cejchován í podrobeny. - Nové
mu cimentování jsoll tudí ž (dle min. nař. z 28. března 
1881 Č . 30. ř . z.) podrobeny: a) míry duté. míry na 
tlé lku na suché věci. kovové míry na tekutiny a sudy 
na vození mléka. též míry dříví k pálení a všecky 
sudy na vozenÍ piva před projitím každ:\'ch tří let; 
b) všecka závaží a všecky váhy, dřevěné míry na te
kutiny, nádoby na mléko s měřítkem a kádě vystírací 

. před projitím každého druhého roku; c) konečně vše
cky svrch u uvedené předměty dle toho. jak toho po
třebí. ještě dříve. pakliže byly tou měrou poškozeny 
nebo opraveny. že dřív ější váha nebo prostorový ob
sah se změnily. 

16. Rozličné druhy měr a závaží musejí se také 
svou formou. mnohé také materiálem. ze kterého 
jsou zhotoveny. rozeznávati. 

IR. Lihoměry. cukroměry a plynoměry. jichž se ve 
veřejném obchodu užívá, mllsí rovněž b~' ti kolkovány. 

2 ívnostníkům. kteří ve svSrch prodejištích, stálých 
nebo dočasných, měří dle míry a váhy se (dle min. 
nař. z 28. března 1881 Č. 31. ř. z.) zakazuje. chovatí 
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v těchto prodejištích nedovolené. t. j, ne metrické míry 
a závaží, též míry a závaží metrické. které však ne
jsoll cimentovány nebo v čas ZIlOVU cimentovány a 
váhy s předpisy o cimentování se nesrovnávající. kdy
by i tyto věci nebyly k užívání v obecném obchodu 
ustanoveny. (Trest až do 100 korun nebo do 7 dnú 
vězení.) 

Pro přestupky pře dpistl o cimentování jsou dle min. 
naŤ. z 26. června 1876 Č. 6266 politické úřady potažmo 
lI1a~istráty měst. které mají vlastní statut. příslušny. 
pokud se neužije trest. zákonníka. 

Orgánové bezpečnosti mají příležitostně a často ta
kové míry atd. kontrolovati. a ty, které nejsou cimen
továny nebo znovu cimentoyány. falšovány anebo jsou 
nesprávny, jakož i ty, které nalezly se za podezřelé. 
úřadu odevzdati, a tento má zpúsobiti, aby byly zkou
mány. 

VIII. ZDRAVOTNICTVí. 

282 PORODNÍ BABIČKY (min. nař. z 10. září 
1897. Č. 216. ř. z.). 

§ 1. Kaželá oprávněná babička má se při svém po
"olání zachovati e1le následujících předpisú. jejich ž je
clen výtisk si musí opatřiti. - § 2. Babičlía musí míti 
následujíCí věci uschované v pouzdře od úřadu za 
\' hodné uznaném, jež snadno lze čistiti a uzavírati a 
má je ke každému porodu bráti: 1. konévku k vypla
chování (irrigator), 2. dvě poševní rourky. 3. dvě rour
ky řitní. 4. cévku ženskou (kathetrl. 5. dva kartáčky 
Ila drátě k čištění rourky poševní a cévky. 6. núžky 
pupeční, 7. zásobu tkanic pupečních. 8, núžky na 
nehty, 9. pilníček kovový na nehty. 10. kartáč štětinovÝ 
k mytí, ll. bílé mýdlo, 12. kyselinu karbolovou vo
dou rozpuštěnou, lysol neh kresol, 13. mírku skleněnou 
k odměření rozpuštěné kyseliny karbolové a jiných 
desinfekčních prostředkú, 14. vaselin nebo lanolin, 15. 
éterový líh, 16. kapky skořicové. 17. nadmangaňan 
draselnatý. 18. teploměr dle Celsia, jeclen na lázei'i a je
(len na měření teploty těla, 19. vatu Brunsovu na ob-
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vazy, 20. BiJl rothův batist, 21. čistou zástěru, kryjíc-J 
celo u přední část oděvu, 22. čistý ručník, 23. vázany 
denník .(51 3.5.). do' nčhož má zanášeti události před. 
při a po porodu sběhlé, a z něho doma předepsaný vý
I,az porodu ( 36), jak~' vždy v zásobě míti musí. svě
domitě vyp llí ovati. 24. l!čebnici pro porod. babičky. 

§ 3. Babička jest podřízena polit. úřadu, podléhá 
dOZOrl! úředního l ékaře. a bezprostřednímu dozoru 
obec. představenstva. obec. l ékaře a lékaJ;i v obvo
du obce praxi konajícímu. Nařízením příslušného úřadu 
má vždy vyhověti a úřadem žádané zprávu pravdivě 
vydávati. 

§ 4. Babička má oznámiti polit. úřadu místo, kde 
svou praxi konati chce, rovněž i byt sVld: toto má o
hlásiti i na obec. Ílřadě svého bydliště a kde jest polic. 
úřad i na tomto úřad ě; byt má vždy označen býti 
štítkem na domě, a opatřen zvonkem. Rovněž má se 
takovýmto zPltsobem každá změna bytu ohlásiti. 

§ 5. Babička nesmí jiného. než ií diplomem uděle
lIého titulu užívati. Mimo oznámení týkající se zákoni
tého provozování babictví. jako oznámení bytu, změny 
bytu a pod .. nesmí babička žádných obchodních ozná
men í bez svolení polit. úřadu ve veřejných listech uve
řejiíovat i. 

§ 6. Babičky mají vésti život počestný, střídmý a 
mají rodičkám, které iich za pomoc žádají. nehledíc k 
tomu, iakťho jsou posltavení nebo vyznání, isou-li bo
haté nebo chudé. ve dne i v noci s plnou ochotou a dle 
nejlepšího vědomí potřebné pomoci poskytovati. Mezi 
sebou choveitež se snášelivě a pokojně, neponížujíce 
se na vzájem aniž dotěrným nabízením svých služeb 
nebo jinými nedovolenými prostředky se utlačuiíce. 
Převzala-li babička na výpomoc službu babičky jiné. 
jest povinna hned místo své babičce této zase pře
pustiti, jakmile si toho tato a ošetřovaná osoba přeje. 

§ 7. Babičlía maiíc každou hodinu býti ve dne v 
noci hotova. aby rodičkám bez ztráty času poskytla 
pomoci. nemá přes noc v jiných záležitostech mimo 
své povolání z domova se vzdáliti bez nutné příčiny a 
zv láště nemll že- li birti jínou babičkou zastoupena a 
maiíc o tom vědomost. že jsou v místě těhotné v po
sledních měsíCÍch. nemá ani ve dne bez potřeby z do-
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mu se vzdáliti , Není-Ii babička doma. má o to se po
starati. aby každý. kdo za její n epřítomnosti se po ní 
ptá. zvěděl . kde ji múže nalézti . Pomjlci při porodu 
nesmí nikomu odříci, ani osobám stiženým odpornou 
nebo nakažlivou nemoc', MlIsí však v takových pří
I)adech tím dtlkladněji se desiníikovati . Pomoc při po
rodu jde přede všemi iinými povinnostmi. jako jsou 
Utiny. n ávš těvy u šestin edě l ek. koupání a obstarávání 
n ovo rozeněte , 

§ 9. Osob netěhotn~r ch . nakažli vý mi nemocí trpí
LÍch. nesmí babi čka v ů bec oš etřovati; jiné nemocné 
smi ošetřovati pouze. kdy ž jí to neby lo !ékaf'em za
kázáno. 

§ 14. Babička nesmi svúj by t bez zv láštniho úřecl 
Ilího povolení (zák. 30. dubna 1870. Č . 68. ř. z.) cizím 
ženám ku slehnutí po obchodnickém zpt'lsobu propú j čo
vati , - Udál-Ii s'e porod v bytě báby z naléhavé pří
č iny. musí jej tato ihn ed obecnímu úřadu oznámiti a 
ve v~r kaz u porodním poznamenati a udati toho příčiny, 

~ 15. Nalézá-Ii se v by t ě babičky osoba n ějaká 
sti že ná horečkou omladnic anebo nak až livou nemocí 
jako neštov icemi. spáloll. spalničkami. rúž í. záškrtem. 
tyfem. Ílplavicí. kašlem zád ušním. nesmí babička VLI
bec žádnou těh o tnou. rodičku ani šestined ělku navští
" iti a ošetřuje-Ii takovoll nemocnou rodičku. těhotn o u 
anebo šestined ělku mimo svú j by t. pak smí jinou těhot
I1OU. rodičku nebo šestin edčlku teprve tenkrátě navští
viti. nebo ošetřovati. až pominulo nebezpeč í nákazy 
podle pís,emného stvrzení l ékař e ošetřujícího nebo o
becního. Jen v případě. nelze-Ii jinou babičku dostati. 
smí babička rodičkám nebo šestined ělkám pomoci po
skytnouti. očistivši si dří ve co nejdúkladněji tělo a de
sinkovavši své šatstvo a prádlo. 

§ 16. Přijala-li babička nějakou rod ičku v oše
třování . nesmí se od ní PO čas porodu vzdáliti a musí 
také po každém pravidelném porodu nejm éně 3 hodiny 
po porodu Ill žka u ni setrvati. Není dovoleno. aby ba
bi čka současně dvěma rodičkám pomáhala a od jedné 
ke druhé docházela. vyjma že by druhá babička ne
mohla b~rti přivolána. Vždy má ta rodička. k niž byla 
bába' clf"íve vo lána pf'ednost před tou. ku které později 
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l)y la zavo lána. tíeba by la první sebe chudší a druhá 
st;be bnhat!: i, 

§ ~8 . Babi čka jest povinna. aby bez odkladu dala 
volati lékaře. kdykoliv hrozí nebezpečí. neb když pozná 
nepravidelností blld u těhotn~' ch neb u r od iček neb še 
stine d ě l ek . aneb u n e narozen~r ch neb u n ovo r oze říat. 
. § 30. Po rodním babíčkám se co nejRřísněii zakazu
Je. aby pI-isluhujíce těhotnir m. rodičkám. šestined ě l
kám nebo dětem , pouštěly se do léčení nemocÍ, anebo 
aby jim n ějaké léky vydávaly . aby pouštěly se bez 
nutné, potř,ebY u nich nebo u dětí do výkonů. jaké 
zp raVid la Jen lékaři příslušejí. 

Vy m;ir váni rodidel smí jen na zv láštní příkaz l é
I~~ře .se s t~ti a, ~esmí při tom babičkami použito býti 
í.adn ych nas troJ u. - (viz odst. 146.). 

§ 31. Babička jest povinna aby hlásila líaždý po
rod obecnímu představenstvu a aby předkládala mimo 
to V ,čas každý . Hrden písemné v ý kazy porodúv; mimo 
to ma se starati, aby porod děcka oznámen by l co neí
dříve p'říslušnému duchovnímu sp rávc i nebo té osobě 
JIZ svereny jsou knih y porodní, konečn ě aby jemu U Č I _' 
nila udání k tomu potřebná. 

§ 32. Babička jest pov inna bez odkladu úřadúm 
cestou obec. představe nstva ohlásiti. jakmile nabud e 
důvodného podezření, že bylo dítě usmrceno, nebo ;ie 
by lo to zam~'šleno anebo, že by l odehnán plod nebo 
spáchán bYl podobný trestný čin (viz odst. 131.. 132.\ 
Bába. jež by zPltsobila zúmys ln ě zahuben í aneb Vy
hnání plodu. podvržení nebo vymě n ěni dítěte aneb se 
súčas tnila tak ového trestního sk utku nebo m ěla spol1l
v inu při něm, propadá zákoniH'm trestltm - v iz odst. 
139. -

§ 33. Porodní babičce náleží svědomitě zachovati 
tajem~tvi osob, jejímu ošetřován í svěřených a zacho 
vati mlčeni o jejich chorobách. o nichž se dověd ěla. 
Musí však pouhou pravdu podle nei!epšího vědomí u
dati v př ípadech. kde povinna je oznámení činiti nebo 
když je od polit. nebo soud. ú řad u vyslýchána }ak ožto 
z nalkyně nebo svědkyně (v , odst. 114.). 

§ :34. Porod.ní babička má se postarati, aby každé 
mrtvě narozené! dítě, nehledíc na s tupeň jeho t ělesného 
v.í' vo.ie. jakož i každý potraceny plod. ano i prázdné 



460 (283, Soudni oh'edání mrtvo1.) 

pouhé částky vejce. rovněž i zásněty od lékaře k ohle
dání mrtvých ustanového. byly dle předpisú ohledány. 
BeZ toho nesmí plody. vejce a zásněty ani ústavúllI 
bS' ti dodány. Nedají-li se do ústavú. musÍ tyto mrtvé 
plody bý-ti pohřbeny. 

§ 37. Porodní babička je pod stálý m dohledem 
polit. úřadu a má každé trestné její jednání. jakož i 
nedbalost bezprodleně úřadu býti oznámena. 

O zanedbání nemocnSrch viz odst. 150. 
Poznámka: Jestliže by někdo v místě takovém. 

kde jest bába zkoušená a múže se snadno povolati. ba
bictví bez povolení za plat a po živnostenslHl provo
zoval. má k němu úřad polit. přiměřenou pokutou pe
něžitou po případě vězením v mezích politické moci 
trestní' zakročiti. ač není-li takové provozování babi
ctví zároveií činem neb opomenutím nějakým. kteréž 
vvšetřovati a trestat i má soud trestní (min. nař. z 6. 
bfezna 1854. č. 57. I-. z.). 
083 SOUDNÍ OHLEDÁNÍ MRTVOL. (§§ 127. 
'" až 131. tr. ř. a min. nař. z 28. ledna 1855. Č. 18. 
říš. zák). 

V následující části upozorňují se orgánové bezpeč
lIosti na nejditležitější a nejnutnější ustanovení v příči
ně ohledání mrtvol, aby mohli po případě so udy a ú
j'ady účinně podporovati a po případě. co třeba. pfi
praviti. 

1. Soudní ohledání mrtvol jest velmi dfliežito proto. 
j;oněvadž od něho přečasto závisí čest. svoboda. maje
tek a život osoby. z nějakého trestného činu obviňo
vané. jakož i bezpečnost správy spravednosti. 

2. Soudní ohledání mrtvoly. t. i. ohledání a otevře
ní mrtvoly budiž předsevzato zpravidla před jejím po
hřbením a to. kdykoliv nastoupila smrt nějakSrm nepři
rozen5r m zpúsobem, po případě budiž za tím účelem 
mrtvola vykopána. - ač-li nejde z okolnosti na jevo. 
že smrt nenastoupila následkem nějakého trest. jed
nání , - n5'b rž náhodou nebo sebevraždou. 

3. Ohledání mrtvoly iest nutno: a) když někdo 
]JO vykonaném na něm násilí (na pI-. s trknutí. tlučení. 
bití tupSrmi. ostr~'mi. řezacími. bodavSrmi nástroji neJ;p 
střelným i zb ran ěmi anebo pád s povážlivé VýŠky) dľl-
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ve nebo později zemřel; 2, když někdo PO už ití jídel. 
nápoj ll. lékl! anebo mastí. koupele. sody k myt.í. pud ru 
na v lasy atd. zemře za takSrch okolnosti. které dopou
stěj i domněnku. že byl otráven; 3. ohledně osob. které 
byly nalezeny jako mrtvoly. jež již zevně na sobě mají 
takové stopy anebo které byly nalezeny za tah'ch 
l!kolnn~tÍ. že se vší pravděpodobností lze souditi ua 
nL' !~řirnzenou smrt; 4. když byly nalezeny někde i(~d
notlivé části lidského těla ; 5. ohledně novorozeňat. 
která byla nalezna jako mrtvoly a ohledně těch 
mrtvých c!ětí. při nichž není neodúvodněné c!omněnky. 
ze byl p lod vyhnán ze ž ivota mateřského anebo. že 
byly nějakým násilím ze života sprovoděny; kc!yž na
stou pila sm rt ]JO ošetřování nějakým mastičkářem. 
fuše rem atd.; 7. když tu jest podezření, že nastala sm rt 
následkem pochybeného léčení nebo jiné chyby se 
strany lékaře, ranhojiče nebo pomocníka (pomocnice) 
při porodu ; 8. všude tam. kc!e nastoupil a smrt násled
kem něj.'lkého jednání nebo opomenutí. o němž pachatel 
dle přirozen~l ch jeho nás ledkll. které každý snadno 
poznati múže anebo dle přepisú zvláště vyli lášených. 
nebo podle svého s tavu. Madu. povolánÍ. své ž ivnosti. 
svého zaměstnání anebo d le svých zvláštních poměrú 
mllže nahlížet i. že se jím mltže zpúsobiti nebo zvětšiti 
nebezpečí života zdrav í nebo bezpečnosti ž ivota lid
ského. 

Takovéto případy isou obzvláště. když smrt na
s toupila následkem toho. že a) někdo opomenul opa
třiti nabité zb raně; b) že někdo udržoval hořící uhlí 
v uzavřen~lch místnostech. n ešetře při tom náležité 
opatrnosti; c) že někdo nec!bal náležité opatrnosti při 
vyl(uřování sírou. při užívání narkotických prostřed
kl!; d) že někdo zanedbal zvláštních předpisú vyda
n~rch v příčině v:;-roby, prodeje. dopravy a používání 
ohňostrojnS'ch těles. třaskavých preparatú, kapslí. si" 
rek a látek. které se třením snadno vzněcuií. střelného 
prachu a látek výbušných (střelné bavlny ); e) když 
někdo nedbal předepsailé opatrnosti při provozování 
horních děl. továren. živností a jinSrch podmětl!; f) že 
někdo opomenul postaviti předepsaná výstražná zna
menÍ; g) když sřítilo se stavení nebo lešení; h) ŽP 
někdo buď vl!bec neošetřil nebo špatně ošetřil škodli-
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vá nebo zlá zvířa ta; i) že n ěkdo požil nezdravého, 
úmyslně fal šovaného nebo v nádobách zdraví lidské
mu š kodliv~/ch připravovan ého nebo uchovaného jídla 
nebo nápoje; k) že n ěkÝm bylo při vykonávání do
mácí kázně zlc nakládáno; I). že opomenuto bylo po
vinného dohledu na děti nebo osoby. které nejsou s to. 
samy se chrániti proti nebez pe č í; m) že n ěkdo rychle 
"ozmo nebo koňmo jel; n) že n ěco spadlo s oken. s o
kenic a pod .• nebo že opomenuto bylo upevniti před
měty na nich postavené nebo pověšené. 

Sem patří také připad~/ . kd y ž n ěkdo z příčin sho
ra uvedených utrp ě l škod u na svém zdraví a na to 
dříve nebó později zemř e l; dále kd yž ohledně zemře
lého s důvodem lze za to míti. že ony osoby, jimž 
e1lc přirozené nebo př evzaté povinnosti jeho ošetřo
vání příslu še lo. jem u docela sejíti daly na potře bn é 
pomocí lékařské. kde jí by lo možno opatřiti; konečn ě 
nhledně osob, které dle udání samy si život vzaly. 
kdy ž policejním vyšetřováním a povrchním ohledáním 
mrtvolv nedá se bezpečně zjistiti. že smrt nastala 
sebev r;žqou . 

9. Obecní představený jest povinen opatřiti ony 
mrtvoly. ohledně nichž by se mohlo dle předp is ÍI v 
§§ 2. a 3. uvedenS/ch soudní ohledání mrtvoly státi 
lIutný m tam. kde by neby lo možno ponechati mrtvolu 
na místě. kde by la nalezena a o to p ečovati. aby by la 
na jiné vhodné místo přenesena. Jestli že by toto místo 
se nehodilo ku př edsevzetí soudního ohledání mrtvol y . 
má ještě před příchodem soudní komise vyhledati jiné. 
světlé a prostorné místo v n ěm ž by bylo při tuhém 
mrazu možno zatopiti a vedle soudních svědkÍl zjed
nati je ště osobu. které by ph obdukci k posluze bylo 
možno pou žíti a vúbec všecky nutné prÍlpravy k ní 
učiniti. 

28. Rozumí se samo sebou. že obec. představen5r 
nebo osoby, jež povo lány jsou. aby nařídily přene
sení mrtvoly. mají o to dbáti. aby mrtvola byla opatr
n ě položena na máry nebo jiné nosítko. jež nemůže se 
rozpadnouti a aby byla mrtvola nále ž itě přikryta a 
konečně dm= tatečným počtem nosi čll nebo při velké 
vzdálenosti místa, na voze na misto určení dopravena. 
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Aby by la mrtvola jin9m zPÍlsobem přenesena. nemá 
bý ti dovoleno. 

. 34. Byla-Ii nalezena nějaká osoba zmrzlá. má 
ihn ed bý ti se o to pokuseno. aby byla opět k životu 
př ivedena. Když by pokusy t,Vto ji ž na první pohled 
LJ,Vly marný mi. má ohledač mrtvoly . má-Ii za to. že 
mrtvola se hodí k soud. ohledání, zPÍlsobiti. aby roz
mrzla. Chrání-Ii se mrtvol y při ji ch uchování pře el 
v li vem zim ,V tak. jak toho předpis žádá, - zřídka kd y 
Du de se nalézati zmrzlá mrtvola před soudní komisí, 
když toti ž během noci nastoupil tuh ~/ mráz. ná
sledkem kteréh o mrtvola zmrzla. Při nižš í te
plotě, kde na ků ž i mrtvoly zÍlstanou stopy přitlače ní 
prstÍ!. hodí se ještě mrtvola, š etří-Ii se nutné opatrnosti. 
k obdukci. nikoliv však tenkráte, když je úpln ě stuh
lú. - Jest zcela přirozeno že v poslednějším případ ě 
musi se s obdukcí sečkati, až nastoupilo její rozmrznutí. 

Zdravotně policejní ohledání mrtvoly (min. nař. 
z 28. dubna 18.'i7. Č. 73. ř. d. 

1. Politickému úřadu se zůstavuje. ve všech pří
padech smrti. kde ji ž podle platn~/ch předpisÍl buď sou
dem nebo polit. úřadem otevření mrtvoly nemusí b5' ti 
předsev zato, toto naříditi. kdy koliv to z veřejn5'ch 0-
hledll za nutné uzná. 

3. Zjištěno-Ii polit. úřadem již při prvním vyhledá
"ú llí anebo při zevnějším ohledání mrtvoly. že smrt 
nastoupila pouze následkem samovraždy. má trestní 
oznámení odpadnouti. 

4. I v případech , kde pravděpodobno. nebo dokon
ce zji ~těno jest. že smrt nastala samovraždou. nesmi 
Ilo lit. úřad opomenouti předsevzetí 'obdllkce, když od 
zjišt ě ní nepříče tnosti samovrahovy závisí to. zda-Ii se 
mu má dostati církevního pohřbu. nebo.- jde-li o stát
ního úředníka.- zda-Ii se má jeho vdově a sirotkům 
Ilí i ř knouti nárok na zaopatření. anebo když přítomn~' 
zdravotní úředník na předsevzetí obdukce z příČ in 
zd ravotn ě policejních naléhá. 

iO~~~I~'lE~!e:~~~~e~'ská nelI1L1 %C "I ~ ?~ t;. 284 
z 25. květ;,a ]868. Č. 49. ř. z. toho odepříti. aby rnrt\o
la osoby nějaké k ní nepříslušející na jejím hřbitově 
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nebyla slušně pochována, když.: a ) jde o pohřb ení v 
hrobč rod inném. nebo b) když tu. kde taková . osoba 
zemřela nebo mrtvé tě l o její se nalezlo. v okol! obcc 
místní není hřbitova k pochování příslušníků. c!r!(\:e 
nebo společnosti náooženské. k níž osoba zem rela na
leže la. . 

2. Tam kd e ohledání mrtvol jest zavedeno. mUSI 
tyto za ú čeiem záznamu případu úmrtí místnímu úřadll 
eznámeny bý ti. , . 

3. Před dostavením se l ékaře k oh ledanl mrtvo l 
ustanoveného nesmí mrtvola býti an i převlečena ani 
do umrl čí komory přenesena, nýbrž musí zlls tati na 
místě úmrtí. . , ., 

4. Mrtvo ly. jejichž okamžité pohřbení dle stavaJI
cích předpisú z příčin zdravotně po~ic~jních je~t , ne
zby tn ým, má býti mrtvola ihned po jejlm oh ledal1l llJ 

rozkaz l ékaře převezena do umrlčí komory·. pokud se 
H'če na hřbitov. - Doba. ve které mrtvolu jes t po
hřbíÍi, nesmí se prod lou žiti přes zákonitou 1hfttu . 48 
hodin nikdo však nesmí býti pohřben zpravldla pred 
lIp ly n'utím 48 hodin. Po uze zemřelí epidemickou nen1..0cí 
mohou se pochovati před projitÍ~ :18 hodin .. l1IkdY,v~~k 
před 24 hodina mi. Od vystavoval1l mrtvol je~t , PI.l1 a
dellí epidem ie upusUi. rovn ěž od folografoval1l Jejich . 
Mrtvoly se nesmí za žádnou cenu za úče lem fotogra
fová ní do a telieru donášeti. 

5. V oOcích. kde nalézaií se koncessované p,ohh:~
ni ústavy, odváží se mrtvoly v e vozích těchto u~tavu. 
které maií ly\' t; po každém jich užití desil1flkova ny. 

6. Vozů, 'jež slouží \( dopravě osob, nesmí za žá~
nou cenou býti použito \( převezení mrtvol osob dospe
I ~T ch, k transportu mrtvol dětski'ch tol.i~o tehdy , když 
jsou k tOrIlU konci zvláš tě zařízeny a ura~em zdravo!
ním schvál.:'IY (approbovány). I( doprave mrtvol dl 
tek, kte ré neby ly je ště 2 léta staré. smí b~T ti použito 
V07,Ů slol1Žicích K ·.'e;·ejTl{~ dopravě os_ob. tolIko se 
zv láštním úředn;m povolením. 

7 Pohřební vozy mají jeti jak od domu sm utku ke 
kosteiu kde vykropeni má se díti. tak také ke hřbito
v u zpr'aviclla Iíejkratší cestou a za tím účelem jsoll 
úřadem určeny ul i·:e (silnice) . kterým i má se pril,:~d 
ubírati. Zda .. li 8 po],ud milže bý ti při tom užito nOSlCl! 
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pochodní a prLlvodu huďebilího, ustanovuii dotyčné řá
dy jednotlivých měst, rovněž zdali - jak v mnohých 
obcích je zvykem - mají za průvodu pohřebního. ob
chody a okenice býti uzavřeny. 

8. Orgánové bezp. mají o to pečovati, aby se po
hřební pri'tvo.d bez přel,ážl(y mohi ubírati. aby veškeré 
rušení jeho bylo zamezeno, a nic se nepřihodilo. co by 
mohlo pietu nebo náboženský cit poruš iti a k nepří
jemným výstupilm podnět dáti . Výtržníci. proti kte
rým po pi'ípadě budiž dle odst. 107. zakročeno pro 
ru šení náboženství, buďtež odstran ěni. 

9. Osoby, které se ku pohřbům dostavují. aby 
otevřely dvéře VOZLI, nebuďtež trpěnYJ ný brž ihned 
odstraněny. 

10. Osoby služebné, jež isou u pohřebních ústavů 
zaměstnány, nesmí, bYf i s mrtvolou lIedostaly se do 
žádného styku, v svém služeb. oděvu veřejných po
vozů a místnosti používati. Při jízdách na dráze musí 
jím zv láštní oddělení přikázána bý ti. 

O pohřbení chudých, viz odst. 211. 
Poznámka. Při této příležitosti nesmí b~l ti opo

menuto upozorniti na to. že v novější době podvodníci 
používají pod různými záminkami pohřbil. o nich ž na
byli vědomosti z novin _ nebo z úmrtních oznámení. 
k tomu konci. aby na pozLlstalých. nebo jich služebni
ctvu buď mezi pohřbem nebo po pohřbu spáchalí pod
vod. Rovněž bývá pou žilo přílež itos tí těchto ku spá
chání krádeží v domu smutku mezi pohřbem . 

DOPRAVA. MRTV(~L A VY!<OPÁYÁNÍ 285 
JICH. (Mill. nať. z 3. !<vetna 1874 c, 56. r. z.). 
Povolení k převážení mrtvých tě l udě lují okresní hej
manství, pokud se týče magistráty měst se samostat
ným statutem. Tyto úřady ud ě lují také povolení k to
mu, aby se vykopalo mrtvé tělo nebo zbytky jeho. 

1. Kdy koliv má někdo pohřben býti na iiném hřbi
tově lIežli na tom, který náleží k tomu místu. kde ze
mřel, a kdykoliv se má vykopati n ějaké mrtvé tělo. 
nebo část mrtvého těla, potřebí k tomu úředního po
volení. 

3. Kdykoliv se shledá, že se nějaké mrtvé tě lo ml1 -
že někam převézti aneb ž~ se mrtvé tělo nebo zbytky 

3Q 
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jeho mohou vykopati a jinam převézti , má se dle do 
brozdání úředního lékaře u čin it i opatření v pnc lll e 
zcllavotní poli cie, zvláštnímu tomu případu příh od n é a 
zfízenec zdravotni k jednání úředním u toho se tý kají
cím u vyslaný, má osobně a odpovídaje z toho, při
hlížeti k tomu, aby se bedlivě vykonalo. Zř ízenec zd ra
votní má na pase k mrtvému tělu danému potvrditi. 
že k opatření v ykonanému osobn ě přih líže l. 

4. O tom, jak se má mrtvé tělo do rakve vložiti 
á k převezení zakopávati. nařizuje se toto : a) bude-li 
j1řevážení trvati tý den nebo déle, jest třeba" aby se 
mrtvoia balzamovala. V horké části ľoku se může žá
dati, aby se mrtvola nabalzamovala i když se neveze 
týde n ; b) veze-li se mrtvé tělo 24 hodin nebo déle, 
budi ž do dvojnásobné ľakv e v loženo a v ní popruhy 
upevněno. Každá taková ľakev má býti buď z tvrdého 
dřeva a uvnitř všude dobře vy smolena nebo má býti 
z kovu. Vnitřní rakev má býti co nejlépe neprodyšn ě 
uzavřena, pokud se týče vysmolena nebo zaletována. 
Zev ni třní rakev má všude dobře přiléhati. Rakev dvoj
násabná má se kromě toho v lož iti do dřevěné bedny; 
c) veze-li se mrtvé tělo jen na mí li od toho místa,kde 
nebožtík zemřel, zá leží na okol nostech, bude-li na· tom 
dosti, když se v loží jen jak obyčejně do rakve anebo 
;ná-l i se užít i n ějaké zv láštní opatI nosti; d) převáží-li 
se mrtvé tělo přes míli vzdá lí a neveze-li se 24 hodin , 
vlože ilO buď do dvojnásobné rakve (viz lit. bl. 

Když s,e vykopané mrtvé tělo nebo vykopané 
zby tky mrtvého tě l a mají znov u do rakve v ložiti a za 
pakovati, nařízeno buď, aby se to stalo s podobnou opa
trností. 

5. Když se má vykopávati mrtvé tělo. má řídící 
zřízenec zd ravotní k tomu přihlížeti: a) aby se to ko
nalo za ch ladné temparatury (ve studenějš í část i ľO
ku, jinak časně ráno), a aby se odvarovali všelicí zby
teční diváci; b) aby výpary z hrobu vycházející od
vádě ly se od osob přítomných a nevanu ly p roti nim ; 
c) aby zápach příhodnými prosUedky desinfekčními. 
co možná, se zmírnil; d) aby vykopané mrtvé tělo 
(nebo - zby tky rhrtvého těla) n eprodleně se polož il o 
do nové. dle předp isu zhotovené rah:ve, b líže hľobu po-
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hotově chované a tato rakev, aby se hned dobře za
vře l a. 

6. K převezení mrtvého těla má se vLIbec vzíti ta
kové vozidlo, kte rý m se mLIže poměrně nejdříve na 
místo náležité dOPľaviti. 

7. K dopravě mrtvého těla dobytkem tažným uži
to buď vozu dokonale zavřeného, anebo, nebylo-li by 
tu takového vozu, aSľoň voz u slušného a úplně k ry té
ho alliž buď přiložen něj aký jiný náklad. K takovému 
voz u budiž přivzat kľomč kočih o PľLIvodčí. T ento prCt 
vodčí i kočí z toho odpovídají , aby se mrtvé t ě l o vezlo 
cestou, v pase poznamenanou, a aby se nikd e zbytečně 
nezdržovali . 

8. Když se doveze mľtvé tě lo na hřbitov - místa 
ustanovenéh o, budi ž o tom obci, jíž se týče, v čas vě
c!ěti dáne. Tam pak budiž skľze dLIvěrníka věci zna
lého, od polit. úřadu vyslaného vyšetřeno , zdali mrtvé 
tělo jest dle předpisu do ľakve v loženo a zapakováno 
2. prúvodčímu buď odňat pas k mľtvému tělu přidaný 
i nález o jeho ohled ání zd ělaný. 

9. Rakve takto dovežené otevříti se mohou jen k 
př íkazu úřednímu. 

Koupele. (VšeObecný řád koupací z 19. 086 
září 1822 Č . 22.466 us tan ov uj e: '" 

1. Každý, kdo chce se koupati, vpustí se dl e doby 
svého příchodu do koupele. 

2. Koupací vana má se po použití koupele úpln ě 
vYP I'ázdniti a vyčistiti. 

3. Každy, kdo chce se koupati , mLI že býti při na
p lľíování va ny přítomen . 

4. Koupání osob ľúzného pohl av í pospolu se zapo
vídá pod trestem 20-50 K. jenž st íhá ma jite le koupele. 

5. Nečisté a mokľé prádlo nemusÍ nikd o přijímati. 

8. Aby v případech náhlých pomoc poskytnuta 
b~· ti mohla, má stále se chovati v zásob ě ocet. hoff
manské kapky a Jih paľožnSr a mu sí v každé koupací 
místnosti býti zvonek. 

9. Ceny koupelí mají v lázních veřejn ě býti vyvě
šeny. 

10. Každoročllě jest l ázně úřadem a zdľavotním 
orgánem pľohl édnouti a přesvědčiti se, zda t ěchto před-

30r-
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PISU jest šetřeno. Řád koupací IllllSÍ stále v lázních Q 

v každé koupelně býti vyvěšen . -- Voditi s sebou psy 
do koupele jest zakázáno. 

Osoby, lež isou po neštovicích při škvary pokry ty, 
smějí se dle výn. lllístodrž. do lnorak. z 28. červe ll ce 
1885, č. 21.946 ve veřejn5' ch lázních jen ve zvláštních 
místnostech (kabinách) a va nách koupati a maií pou žíti 
toliko prád la, jež zvláště jest ozilačeno. - VÝvozní 
Iwupele mohou k tomuto Liče li rov něž jen ve zv lášt
lJich a označelJ~' ch vanách poskytnuty bý ti. Nádoby 
lJllďtež po použití ihned vyčistěll Y, a prádlo po jeho 
desinŤekci a vyprání od ostatního prádla odděleně u
loženo. 

ll. Na plovárnách a veřeiných koupelích má se 
každý opatřiti přiměřeným oděvem. 

12. Ve veřeiných vodách lest každému dovoleno se 
koupati, pokud se tím cizÍ právo neruší a škoda lIept"l
sobí a pokud se šetří při tom polic. předpisll. kte ré sta
novÍ. na kterých místech ver-ejnýclí dovoleno jcst se 
líOilpati, a které obsahují též da lŠÍ opatr-ení ohlecln0 
osobní bezpečnosti a veřejné mravnosti. Koupání v ryb
nících, řekách a potocích a vllbec na veřeiných místech 
bez náležitého oděvu lest z oh ledll slušnosti zakázáno. 

Místa. na nichž koupání jest zakázáno. jsou oby
:čejně v5' stražn57mi znameními vyznačena . Oddělení 
pohlaví má se státi buď dle místa nebo pod le ČaSLI. 
Uěti smí se koupati toliko v prúvodu dospě lých a na 
l1~ěll(ých místech. 

Poznámka. Ve větších městech stávají lidové láz
Ilě (Volksbáder), které jako ústa v obecní se spravují. 
c!o nich má přístup každý za malý poplatek. před po
kládaje, že nemá nějakou nemoc odpor vzbuzující ne
bo nakažlivou nebo jinou podobnou chybu. T yto lázně 
jest z ohledu na udržení veřei. pořádku přísnější do
hlídce podrobiti. 

Jednotlivá lázeiíská místa mail své zvláštní lázel'í
ské řády. - V l ázeňsk5' ch místech. ve kterých se ne
nalézají zvláštní policejní inspekce. zřízené na útraty 
bezpečnostního fondu, jsou tyto dle min. v:(' n. z 16. 
červ n a 1860, Č. 1868. M. vnitra _. obecním úřadúl11 pod 
dohledem okr. hejtmanství svěřeny. Tyto mají dbáti 
o zachování policie ohledně cizincú, o zachování ve-
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řej. pořádku a klidu, jakož i mravopočestnosti a mají 
důležité případy polit. úřadu ihned hlásiti. . 

Aby zabráněno bylo rozšiřování nakažlivých ne
moCí v lázeň. místech jsou nařízena zvláštní opatření. 
Viz pro Cechy výnos. česko místodrž. z 20. května 
1894., č. 69.028. 

O zapovězeném koupání viz odst. 139. 
OBCHOD JEDEM. (Min. nař. z 21. dubna 287 

1876, č. 60 ř. Z. - viz také odst. 152.) 
1. Živnostenské provozování obchodu jedem pod

léhá úřednímu povolení a dozoru; v Bosně jest Vy
hraženo jen lékárníkům a droguistúm. 

2. Za jed pokládá se: a) arsen (utrejch) a všeliké 
sloučeniny jed v sobě obsahuiící; b) sloučeniny antimo~ 
nové chlor a kyslík v sobě chovající; c) oxydy a solt 
ri:ufo'vé (pojímajíc v ně i sloučeniny chlorové. bro~o
",é a jodové); d) obyčejný fosfor; e) brom; f) psotmna 
a preparáty psotninu v sobě zdržujícÍ, též cyanidy ko
vovéaž na ty, které obsahují v sobě železo z~ částI; 
g) preparáty prudce účin lm)ící, vzaté ~ !edovavtyc~ by 
lin a zvířat nebo jediné zpusobem umelym udelane, Ja
kož jsou alkaloidy. kurar, kantaridin atd. (:';vésti, jmé
l1a všech jedů vedlo by daleko - a lze Je naleztl v 
daném případu v seznamech lékárnických). 

3 Jed může se vydávati ien živnostníkům, kteří 
mají právo jedy prodávati, ústavům vědeckým a uče
lištím veřejným, též osobám. které prokáží, že mají 
úřední posud platné povolení, je dostávati. 

Kdo úředním povolením jedu nabyl, nemá ho 
áni Za peníze ani zdarma postupovati těm, kteří nema
jí práva jedem obchod vésti. 

5. Žádá-li kdo. aby mohl dostati jed jen v jednom 
případě, dá se mu povolení k tomu !ístkem (Bezu~s: 
schein), žádá-li však někdo, j~nž, ~a . k provoz.ovan! 
své živnostI nebo svého zamestnam Jedu pravldel!:~ 
zapotřebí, aby mohl dostávati jed po d~l~í dobu, ~deh 
se mu k tomu licence (Bezugs!icenz) (neJdele na 3 let31); 

6 V každém lístku a v každé licencí na dostávam 
'edu ~á býti uvedeno jméno toho. kdo má právo jed 
~bdržeti a má pojmenován býti jed, který múže do
stati. V lístku jest také udáno množství jedu. 
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7. Ten, na jehož jméno lístek na dostávání jedu 
svědčí, obciržev jed na lístek. má v něm poznamenati 
datum, kdy ho obd ržel, pojmenovati jed, a uvésti . 
mnoho-Ii ho obdržel, ten pak, kdo jed vyda l, má vy
z načit iirmu podpisem jména svtho, potvrditi. že ho 
vyda l. Tím se stane lístek k dalš ímu dostávání jedu 
nep l atn~lm. 

8. Každý majetník lístku na dostávání jedu má jej 
bedlivě opatrovati, aby se ho zle neužilo. a totéž má 
č' initi každý majetník licence. 

9. Živnostníci, kteří mají právo prodávati jed mají 
vésti zvláštní knihu (Vormerkbuch) do níž se má za
psati, komu a kdy byl jed vYdán jaký jed to by l rl 

111noho-li ho bylo jakož i datum a číslo lístku a licence. 

10. I(aždý, kdo chová jed, má přihlížeti k t0111U, 
Rby tím zdraví a život jiných nebyly uvedeny v ne
bezpečí a aby by ly jedy zvláště chovány vzdá lí od 
'šelikých věcí k požívání a od lékú. -

ll. Správce živnosti jest za náležité opatření a 
oddělení, jakož i př íhodné označení a uzamčení nádob. 
jež jed obsahuH. zodpověděn. Za takové obyčejné o
značeni platí do očí bijící nadpis »jed« nebo umrlčí 
hlava, nebo bílé písmo na černé púdě atd. Majetník 
nebo správce živnosti jest povinen, míti jedy vždy 
pod svým opatrováním. Nádob a náčiní ze dřeva. z 
rohu nebo kosti. kterých se při schovávání a prodeji 
jedú užilo. neni naprosto dovoleno k chování věcí po
žívání a léků užívati. nádob pak a náčiní takových 
z porcelánu. ze skla nebo z kovu jest dovleno užívati 
jen tehdá, když se prvé co nejbedlivěii očistí. _ 

12. Y obchodu podrobném vydány buďte jedy jen 
dobře opatřellY a zapečetěny. I(upující může ku při
jmutí jedu zmocniti jedině toho. u koho se není obá
vati, že by ho zle užil. nebo že by s ním neopatrn ě 
zacházel. také prodávaiící nemá jedu vydávati tak 
v~rm osobám. Nádoby nebo balíčky jed obsahující o
patřeny buďte, aby to bilo v oči nápisem »jed« nebo 
buďte poznačeny » umrlčí hlavou « a připojena buď fir
ma prodávajícího. Učňům se nemá svěřovati. aby vy
dávali jed. -
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14. Úřad má vésti bedlivou evidenci: a) iivnost
liíkLI. kteří jed prodávaií, b) li cencí a lístkú na dostání 
jedli vydaných. 

15. Léčiva jed v sobě obsahuHcí (byliny jedovaté 
atd.) a preparáty chemické zdrav í škod livé totiž: a l
ka lie, pojímajíc v n ě i ž íravé luhy a essenci luho
VO LI, kyseliny minerální. kyselinu šťovíkovou, škod livé 
soli kovové a podobné. mají živnostníci chovati v ná
dobách nebo ve schránkách, na kter~lch jest zřetelně 
napsáno, co obsahují a mají je chovati oddě l ené od včcí 
k požívání a od lékl!. 

Podrobný obchod jimi jest v § 12. upraven. 
16. Věci ve farmakopeji křížkem nebo do oči bí

iicim tiskem poznamenané, mohou se prodávati jen 
těm, kdož maji právo. obchod jimi vésti nebo lékár
I,U míti, též těm, kdož po živnostensku dělají chemi
kalie. a ústavúm vědeckým i učelištím veřejným. 

17. Trest. pokuta až do 200 korun. PO případě 
dle iivnostenského řádu nebo dle trestního zákonníka. 

O prvni pomoci při otrávení viz odst. 324-330. 

POUŽITÍ JEDOVATÝCH BAREV A2t58 
šKODLIVÝCH PREPARÁTŮ (min. nař ze dne . 
1. května 1866 Č. 54. ř. z. - viz také odst. 155. a 156.). 

1. Použití barev, které v sobě kovy (vyjmouc že
lezo). gummiguttu, kyselinu pikrinovou nebo anilin ob
sahují, k věcem požívání kteréhokoliv druhu (potra
viny a nápoje) - počítajíc v to devise a figury z tra
gantu, škrob u a cukru jest zakázáno. 

2. K barvení a malování dětských hračelí ne
smějí býti preparáty a barvy. které v sobě arsén, an
timon, olovo, karmium, měď. kobalt, rtuť (vyjmouc 
čistou rumělku), cink a gumiguttu obsahují. použity 
býti. Použití iiných barev, jež v sobě kovy chovají. 
jest sice dovoleno, barva však musí býti na předmětu. 
na kterém byla použita, úplně pokryta fermeží, jež 
účinku vlhkosti vzdoruje a nedá se snadno setříti. 

3. Látky, jichž použití v ~ 2. jest zakázáno nebo 
jen podmínečně dovoleno, směií při hliněném zboží, 
jež určeno jest k tomu. aby se do něho dávaly potra
viny. jen tenkráte býti použity. byl-Ii barevný povlal, 
vypálen. 
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4. Umělé květiny. které jsou zbarveny preparátv 
z arsenu, části a přirozené květiny. jež do podobné
ho nátěru byly ponořeny, smějí býti jen tehdá zhoto
vovány když prášení jedovatých barevných látek je 
l'ljJ !n ě zamezeno fermežovým povlakem. rovněž smějí 
čalou ny takovými oarvami barveny býti. když tyto 
ča l ouny nebo jejich takto pomalované části fermeží 
jsou natřeny. 

/ 5. Použití barev. které obsahují v . sobě arsen, k 
malování stěn bytů a jiných místnosti. jež slouží k to
mu, aby se v nich lidé zdržovali nebo shromažďovali, 
jest za]sázáno. 

6. Zakázáno jest vůbec. aby se při · připravování 
věcí k požívání. nádob k Hdlu a k vaření a předmětů. 
jež slouží I( odívání a článlm toiletních kterékoliv dru
hu, používalo takových látel(. jež zpúsobem a formou, 
ve které k použití přicházejí, zdraví jsou nebezpečny. 

7. Vedle zhotovování jest také obchod, výčep 
a ka ždé jiné odbytí svrchu uvedených předmětfl, jež 
udaným ustanovením nevyhovují, zakázáno. 

Anilin. Rovněž jest (dle min . nař. ze dne 1. března 
1886, Č. 34 ř. z.) použití barevných látek vyrobených 
z anilinu a jiných součástí dehto'vých při příprav ě po
tra vin zakázáno. 

Zapovězené barn' dehtové (min. nař. ze dne 19. 
září 1895, Č. 147. ř. z. a ze dne 22. ledna 1896, Č. 22. ř. 
z.) . .Jistých dehtových barev, jichž užívati lze k barve
ní cukroví a likérú, jež samy o sobě jsou bezbarevný
mi , avšak obyčejně uměle jsou zbarveny, smí upotře
beno býti k řečenému účelu toliko tenkráte. když byly 
odebrány v púvodním zabalení z továren. z nich ž po
cházejí. Na obalu balíkú musí uvedeno býti. že dehto
vé barvivo se hodí k řečenému účelu a mimo to každý 
balík musí opatřen býti pečetí nebo známkou továr
níkovou i datem dosvědčeni, chemickým ústavem ně
které vysoké školy jménem uvedené vydaného, jímž 
jest zjištěno, že výrobek jest prost jakéhokoliv pří
mčsku zdraví škodlivého. 

Továrník jest každé doby zodpověděn z toho, že 
barvy dehtové prosty jsou všeho jedovatého a zdraví 
škodlivého znečištění kovové nebo organické povahy. 
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Tyto předlJisy platí také pro živnostenské užívúní 
ba rvivirch praep:uatů, které jako tak zvané barvy 
těstové připraveny jsoll z jistirch barev ku bezpro
s tř e dn ému barvení látek. Dovolených barev a barvi
vých preparátú z nich připravených smí užíváno býti 
také v živnosti pernikářské a v jiných živnostech, 
které upotřebuií barevného cukroví (cukrové' litiny) 
nebo likérů, jakož i k barvení skořápek celých vajec 
(kraslic). 

O otrá ve ní viz odst. 324.-330. 
BAREVNÝ PAPÍR JAKO PROSTŘEDEK ()89 

K ZAOBALENí (min. nař. ze dne 2. če r vna a ~ 
20. listopadu 1877, Č. 43. a 105 ř. z.). Nařizuje se: k 
zaobalování rozličných lahfldek cukrových a cukroví 
vúbec, (surogátú náhražek) kávových a jiných podob
ných věCÍ k požívání dovoleno jest užívati ien oby
čejn ého papíru bílého nebo jen ve hmotě barevného, 
který jest buď zhotoven z barevných hadrú anebo 
který obdržel jistou barvu tím, že se k dobřině pT-i 
zdělávání v drobnome lll (holandru) přidaly hmoty ba
revné. Papíru jiným zpúsobem barevného dopouští se 
užívati toliko za druhou zevnitřní obálku a i za ta
kovou jenom k zaobalení takových věcí k požívání u
stanovených, které když se schovají, zústanou suché, 
ani se nerozmočí ani nerozpustí a z té příčiny také na 
obálku se nepřilepÍ aniž ji promočí. 

ZAKÁZANÉ SESILUJÍCí' ESSENCE 290 
(min. nař. ze dne 30. listopadu 1894. Č. 221 ř. 
z. ). Pro jejich účinky pro zdraVÍ škodlivé zapovídá se: 
dovoz, živnostenská výroba, odbyt a přísada tak zva
ných sesiluiících essencí, pro pálené lihové nápoje, ob
sahujících silně dráždivé látky, připravené zejména z 
ostrých koření a bylin, jako z pepře, papriky, mořské 
cibllle a věcí podob., nebo narkotické látky nebo a
mylalkohol (přiboudlinu) a k tomu určených, aby při
míšeny jsouce k páleným lihovým nápoiúm, ZVyŠO
valy jejich dráždivý nebo opojný účinek. Alkoholické 
přípravky, které jsou léčivými nebo diaetetickými pro
středky, nejsou stí ženy touto zápovědí. 

TLAKOSTROJE PŘI VÝČEPU PIVA 291 
(min, nař. ze dne 13. října 1897. č. 237 ř. z.). 
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Aby zabrán ěno bylo. by zdraví nebylo kaženo. naří
zeno jest: 

1. Který šenkýř u provozování své živnosti vzd u
chových tlakostrojů pivních užívá. oh lás iž to Úhldl.l 
živnostenskému. 

2. Tento má přístroj ohledati. zdali všem poža
davkflm vyhovuje a k užívání připuštěn býti mLI že. 

4. ZR týmže účelem budiž i živnostenskému úřadu 
od hostinských oznámeno použití tlakostroili pivních. 
kterými bez upotřebení vzduchu nebo kyseliny uhli
č ité jako prostředkú tlačících pivo k výčep u se při-
vádí. • 

292 v ZÁPOVĚĎ JAPv~NSKÉHO ~ADlÁNUv (min. 
nar. ze dne 13. rIjna 1897. c. 239. r. z.). 

Poněvadž pravý čínský badián (an:írz h vězdov:ír ) 
ve lmi jemu podobnými plody skimi jest snadno fa lšo
ván a tím přinodily se otravy požíváním badiánu za 
koření a domácí prostředek užívaného, zapovídá se 
užívání a prodej japanského badianu k l éč i vým účel Lim 
a ku vše lik:í'm požitinám. 
093 NÁLEPI\OVÉ OBRÁZKY SE SKELNÝM 
'" PRACHEM (min. nař. ze dne 13. října 1897. 
Č. 238. ř. z.). Poněvadž se do obchodu za dětské hl'ač
ky u vádějí tak zvané »nálepkové obrázky skelným 
prachem posypané. z nichž skelný prach. jenž snadně 
se setříti dá. do očí, úst a do dýchadel dítek přijíti a 
vážná porušení zdraví zPLlsobiti múže. zapovídají se z 
veřejných zdravotních dúvodú výroba. obchod a od
byt takovýchto obrázkú. O tom budiž učiněno ozná
mení a obrázky buďte zabaveny. Rovněž jsou pohled
nice s takovýmito obrázky z dopravy poštou vylou
čeny. poněvadž poštovní orgánové. kteří jsou sortiro
váním dopisů pověřeni. setřeným prachem skelným. 
často nebezpečná poranění prstft utrpěli. 

"94 ZORA VOTNÍ KOMISE. 1. Všeobecná část. 
~ Zdravotní komise sestávající z lékaře a úřed-
ních zřízencú má povinnost. všecky zdravotní nedo
statky a zlořády vyšetřiti a pokud to možno. o to péči 
míti. ahy l;yly odstraněny. K tomu konci má zdravotní 
komise v obci občas obchúzky předsevzíti. menší ne
dostatky hned odstraniti a k odstranění větších nedo-
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sta tkli a zlořádúv přiměřenou IhiHu povoliti. To. co 
zpozo rovala. a návrhy které byly při těchto obchflz
káell činěny. musí b:idi sepsány v protokolu. jenž se 
má předlo ž iti ú řadu. aby patřičná nařízení a opatření 
u činil. pr-i nejbli žš í obchllzce mú se pak zd ravotní ko
llIise přesvědčiti. zda-li to. co by lo naříze no. bylo ta 
ké provedenu. 

Při svých obchtlzkách má zv láště obrátiti po
zornost: 

2. Na vchody domovní a dvory, Tyto mají býti 
vždy č i sté a v suchu udržovány. smetí a hnLIÍ nemá 
v nich ležeti. Tam. kde dovoleno jest skládati. DokuLI 
se t~' če na hromadu dávati smetí. hnLlj a odpadky. smí 
se tak státi jen ve vzdálenosti 8 111. od silnice; nemLI
že-Ii tato vzdá lenost dodržena býti. anebo bylo-Ii by 
sousedstvo ukládáním smetí atd. obtěžovúno. budiž 
IHO n ě zřízeno zvláštní nepromokavé hnojiště. jež mLI
že se dáti pf'iměřeným zpLlsobem uzavříti. 

Močka ze stájí budiž v čas odstraněna. a stáj v či
stotě udržován. Zapovídá se sváděti močku. pomeje. 
a jiný n eřád na ulil:i; rovněž zakázáno jest. házeti 
zvířecí a rostlinné odpadky do domácích stok a vodo
toků. Dotyční živnostníci mají se o to postarati. aby 
odpadky při jeiich pracích povstalé byly složeny na 
místech. která jsou u rčena k skládání -a zničení od-
padkli. . 

K sbíráni smetí jsou ve městech zavedeny zvlášt
ní vozy na smetí. Ty musí býti tak zařízeny. aby po
boční stěny kolmo stály a do sebe zapadaly a opatře
ny byly pevně přiléhajícími víky a stěžejemi. jakož i 
3 dvojitými dveřmi na každé straně vozové střechy. 
- POVOZy tyto má vedle čeledína ještě doprovázeti 
mužská osoba. která odebírá nádoby se smetím a je 
vyp rázdňuje. kdežto třetí osoba v domech oznamuje 
zvoncem příjezd vozu. - Sbírání smetí má se v každé 
ulici dvakráte týdně státi. a to v měsících od dubna do 
listopadu od 5. hodin ráno až do 6. hodin večer a od li
stopadu do dubna a od 6. hodin ráno až do 6. hodilI 
večer. VOZy smí toliko po okraj naplňovány býti. 

3. ZÁCHODY. V domech s veřejnými míst- 0gr,. 
nostmi musí býti zřízeny náležité - záchody. '" VI 
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které mají způsobem pro každého patľllÝm označeny 
a osvětleny, vždy v čistotě drženy a desinfikovány 
bSrti. Z ohledú slušnosti a zdravotních pod trestem 
se zapovídá odbývati svou potřebu na ulicích a veřej
ný ch místech, vúbec na místech. která nejsou k tomu 
konci zvláště ·určena. Nepřístojnosti takové jest ihnecl 
zameziti a úřadu oznámiti. Majitelé veřejných míst
ností (hostinští. kaváľllíci ;:ltd.) jsou za každé zneči
štění chodníků přecl jejich místnostmi zodpovědni. 

Cistění veřeiných a soukromý ch stok a žump d ěje 
se v noci a to ocl listopadu do března od 10. hodin ve
čer až do do 6. hodin ráno. v ostatních pak měsících 
od 10. hodin večer až do 5. hodin ráno. V blízkosti di
vadel smí ty to práce předsevzaty býti teprve po u
kon čení představení. v blíz_kosti nádraží teprve po pří
jezdu, pokud se tý če odjezdu posledního vlaku. Před 
tc'uto dobou nesmí také povozy s výkaly okolo těchto 
budov jeti. V tomto směru má také bý ti vzat patřičný 
ohled na místnosti pro veřejné zábavy. Ulicemi, kde 
v noci panuje čilejší ruch, nemají takové pOVOZy jezditi. 
IJh vyklizování a dopravě výkalů atd. budiž k tomu 
hleděno, aby veřejné ulice nebyly znečištěny, a kdyby 
se tak přece stalo, aby znečištění bylo hned odstraně 
no a dotyčná místa vodou spláchnuta. Podnikatelé 
zodpovídají za každé znečištění jich služebníky a ná
řadím způsobené. jakož i za každé poškození, . pokud 
se týče jsou povinni k náhradě škody. 

Den před čištěním žumpy má ji podnikatel náležitě 
desinfikovati, čímž se docílí, že se pevný a tekutý ob
sah od sebe oddělí. Pevný neřád má v době, kdy 
není ledu, ve kbelikách nebo sudech, tekutý pak v her
meticky uzavřených sudech vyvážen býti. Cističi stok 
musí při vstupování do stok a žump opatřeni býti pa
sem kolem těla. aby jim v případu nebezpečí mohla 
poskytnuta bý ti vydatná pomoc. Zapovězeno jest jim, 
své boty a šaty u veřejných studní čistiti a veřejné 
místnosti navštěvovati. pokud se nedesinfikovali. Hro
ZÍ-li nebezpečÍ cholery mají si ihned na místě, kde 
stoku opustili, ruce mýti a boty a šaty 5proc. roztokem 
karbolovým čistiti, resp. des infikovati. 

Veřeiné záchody - pissoirs. Ohledně nich budiž 
k tomu dohlíženo, aby stěny jejich nebyly poškrábány 
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a neslušný mi kresbami a náDisy počmárány. Posled
n ěj š í buďtež odstran ěny . J estliže sDlachovací a Oč i s fo
vací zařízení neú č inkuje. budiž to oznámeno. Rovn ěž 
má na to bý ti dbáno. aby obecenstvo v zájmu veřejn é 
slu šnosti šaty své je š tě Dř ed oDu štěním Dissoiru dalo 
do pořádku. 

VEŘEJNÉ STUDNĚ A CISTERNY (viz 09~ 
také odst: 153. a 383.) mají býti chrán l: II Y Dře d ,,-, I 
každým možný m znečiš těním a občas č i st ě n y. Rov
n ěž má bý ti v ěnována pozornost jich nejbli žš ímu okolí. 
Don ěvad ž bláto. neřád. hnijící látky atd. kolem nich 
le žící dešUm se rozmnožují a takto rozmočené prosa
!(l ljí a vodu kazí. Požívání nezdravé vody buď 
zakázáno. po případ ě studně zavřena. Obkládání stud
ní hnojem. místo čistou slam ou. aby se !Jředeš lo za
mrznutí. jest zaDovězeno. -

Viz také odst. : 295. a 356. 

VE VEŘEJNÝCH MÍSTNOSTECH zvláš tě -298 
v kavárnách a hostincích . budi ž toho dbáno. 
a J1y místnosti Dro obecenstvo urče né ncby ly zdraví 
!;kodn é. dále ab y by ly v čistotě udržovány a prov ě
tdlvélCÍmi zařízeními (ventilátory) opatřeny . r míst
nosti určené k uchování a připravování pokrmťt a ná
poj{( (kuchyn ě. komory ) I11lISí všem zdravotním DO
žadavki'lm vyhovov'ati. Zko Llšen Í DokrmiL náčiní k jich 
p řipravování a uchováni sloužícího - má se díti dl e 
odst. 344. a 345. V hotelích a dělnickSrch noclehflrnách 
mají hi'ti zkoušeny příbytky. zdali od)Jovídají hygie
ni cký m požadavkům a zdali Dostele a prádlo jsou v či-
!'totě drženy. . 

6. Co se týče SOUKROMýCH PŘÍBYT- 09° 
KÚ. obmezuje se činnost zdravotní komise to- "- lY 
liko na vady a nedos tatky, jež jí by iy oznámeny ane
bo když byla od osob sú častn ěných vyzvána. aby pří
j',ytk y Dřehlídce Dod robila. Bez svolení ma.iitele p ří
bytku nesmí komise do jeho příbytku vstou piti. Il ~r brž 
musí případ úř adu oznámiti. - Dále má bý ti úřadu 
oznámeno. když byty jsou zdraví škoc1livy a přepl
n ěny nebo když nezdravé a v lhké by ty jsou prona
jímány . . Ij mll~1 
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300 I(OUPELE A LÁZNĚ. V příčině jich má 
zdravotní komise se přesvědčiti. zdali před

pisy řádu koupe lního. j menovitě ty. které se týkají za
chování čisto ty a záměny vody a čis toty prádla. jsou 
zachovávány. (Viz odst.: 269.) 
301 8. BORDELY (HAMPEJZY). V těchto. 

jakož i v so ukr omých místnostech, v nich ž 
n evěstky jsou uby továny. má zdravotní komise, pokud 
se tak ji ž nestalo úředním lékařem, kontrolovati. zdali 
řádu pro nevěstky vydaného, jakož i opatřen í zvlášt
ními předpisy vyžadovaných, jest šetře no. zdali po
stele a prádlo jsou čisty a zdali v místnostech ne
věstek pohotově jsou desinfekční prostředky (viz odst.: 
269.) 
302 9. JATI(Y A TRtNICE, MASNÉ I(RÁMY 

-- buďtež zdravotní komisí - pakliže se tak 
ji ž nem á státi komisí tržní - kontrolovány ohledn ě 
toho, zdali č i stoty a šetl'ení hygienických předpisů 
jest v nich dbáno (viz odst.: 340 .. 341,). 
303 PRVNÍ (PROZATÍMNí) POMOC PŘI NE

HODÁCH. - (Z úřední instrukce pro c. k. stráž 
ve Vídni.) 

1. Část obecná. Jednou z n ej dftle ž it ějších úloh 
b ezpečnostní stráže jest poskyto vati přiměřenou po
InOC při nehodách, neš těstích , náhl ém onemocnění, tě
lesném poškození, otrávení, porodech na ulici atd. 
Orgánové bezpečnosti mají tudíž na ka ždé volání o 
pomoc spěchati na místo, odkud volá ní Dochází a pří
činu jeho vyšetřiti. -

Při nehodách a náhlém onemocnění na ulici má o to 
peéovati, by nehodou postižená osoba, pokud možno, 
nejrychleji by la dopravena domll, nebo do nemocnice 
a jestliže to její stav nedovoluje, do nejbl ižš ího domu, 
kde jí múže prozatímní pomoc poskytnuta bý ti, ani ž 
by by la obtěžována osobami zvědavými. - ' Na to 
má býti hned vyrozuměna ochranná stanice (Rettungs
s tation), - kele tato se nachází - a neb nejbli žší lé
kař, - po případ ě telefonem. 

Nemllze-li nebo nechce· li ochran ná stanice za
k roč iti, pak " mú policejní úřad vyrozuměn bý ti, aby 
u činil da lší opatřenÍ. - Dovoluje-Ii to s tav nehodou 
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stižené osoby anebo když ona sama o to žádá buď 
cb jednán povoz, pakliže jeho zaplacení jest zajiŠtěn o. 
- Bylo-Ir by se obávati, že V1IZ bude zneč i štěn nebo 
poškozen a nebo jedná-Ii se o nějakou nakaž livo u ne
nlOC, nesmí b:ý'ti vozu užito a má býti dotyčná oso
ba. d~pravena toliko pomoci n emocn i č ní ch nosíte' , . 
II rce nych pro do pravu osob nakaž li vÝm i nemocemi 
5tižC llých. -

Při všech nehodách má zřízenec bezpečnosti hl~
děti·, aby osobě, neštěstím stižené nic nebylo odCI
ze no. 

Aby orgánové bezpečnos ti mohli prvnj pomoc 
posky tnouti, maji s i opatřiti vědomosti , jichž k tomu 
konci třeba. 

Zásadou však jest. že mají ve všech případech 
neh.odou stížené osobě jen první, prozatímnou nezbytně 
po~rebnou pOIl3~c poskytnouti a o to pečovati , aby stav 
Je]! se nezhorsl l anebo aby jiné okolnosti nenastoupily 
Jez by pozdější l ékařskou pomoc stížily, nebo dokonc~ 
bezv:>'/slednou UČinily. Poskytnutí první pomoci nemá 
tedy přejíti takřka v ošetřování nemocného; zřízenci 
bczp. mají se tHelíž zdržeti všech opatř ení , l<terá před
pokládají odbo rn é znalosti (na př. ope rativní zasáh
nutí atd.); často múže se býti při tom dopuštěno chy
by. která se v íce nedá napraviti; zř ízen ec mohl by 
hi/ ti nad to ještě potahován k zodpovědn osti pro ne
op rávn ěné léčení (mastičkářství) - viz odst.: 146. 

Po raněnému nemá se až do příchodn l ékařova 
ž(ldný iiný nápoj podávati, než-Ii voda, po případě 
smíchaná s citronovou šfávou nebo octem a žádn é 
jiné. jídlo, než-li řídká masná polévka. - Jen těm , 
kdoz mnoho krve ztratili , a často zblednou a do 
md lob upad nou, může se občasně víno nebo kořalka 
poelati, až se zase pon ěk u d zotav Í. 

Poraněné nebo onemocnělé osoby vojenské! mají 
pokud možno - elopraveny bý ti do vojenské ne

mocnice a má o tom místní vojenské velitels tví co 
nejdříve vy rozum ěno bi/ti. -

Ochranná společnost (Reít un gsgese ll schaft) mú že 
při nutni' ch jízdách pou žíti znamení píšfalkou; na je
.iím vozu však a s ice na, levé st raně kozlíku musí býti 
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připevněn za dne praporeček, a za temnoty červená 
svítilna. - Na tato znamení jest třeba podobn ě, jako na 
znamení hasičstva ohled bráti - v iz odst. 382. 304 2. DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY. Desin-

. fekcí vyrozumívá se ono řízení. jehož účelem 
jest. středisko nákazy (nakažlivou násadu - na př. 
byt. vzd uch. šaty, tělo, rány) očist i ti od látek nebo zá
rodků nakažlivých (infekčních). pokud se týče je potla
či ti a vyhubiti. k čem li ž dle povahy infekce (nákazy) 
suché teplo. ostré kyseliny. čistý vzduch. průvan a 
vykuřování ch lorem slouží. Dále znamená desinfekce 
také čištění vzd uchu zn ičením shnilých a nelibě pách
noucích látek. jež mohou zPlIsobiti nemoce. jakož i 0-
č i !;fování ran. 

Takovými prostředky jsou: Dvouprocentní kyseli
na karbolová, t. j. 20 g. - asi malá kávová l ž ička ky
seliny karbolové dobře promíchá se s jedním litrem 
či sté vody - kyselina tato iest jedovatá; 2. sublimát, 
- - 1 g. - asi malá š pička nože sublimátu na 1-3 
litrY č i sté vody; sží rá kovy, jest ve lmi jedovatý; 3. 
Iysol, 20 g., asi malá l žička kávová Iysolu na 1 litr či
sté vody - dobře se musí zamíchati. jest jedovatý a 
žíravý; 4. jodoform, jodovaný jodmethyl. žluti r, I, ry
stalovitý prášek, silně zapáchající; dermatol, bez 
zápachu ; 5. kyselina tavoln~ková (Salizyls~lllr e), 2 
Ú 3 g., velká špička nože této kyseliny na 1 lit r 
č ist é vody; těžko rozpustitelná; 6. kysličník dl'a
selnatý nadmanganatý (Iiypermangansauerres Kali), 
asi 4 krystaly 11a jednu sk lenici čisté vody; 7. ledek, 
h:amenec (Alaun). asi malá špička nože ledku 
11a 1 sk lenici č i sté vody, zastavuje k rvácení; 8. líI'e
solin (Cresolin), 5 g. asi špička nože k reolinll na 1 sk le
nici čisté vody; 9. kysličník vápenatý (Atzkalk) a vá
penné mléko (Kalkri1 ilch)" nei!acin čjší a vydatn ě účin 
kující prostřed ky. jež se hodí obzvlúště k posypá vání 
a k polití nakažených míst (podlaha, stěuy. hnoji ště, 
záchody. náčiní atd.); naproti tomu nelze iich užíti na 
šaty" poněvadž pllsobí žíravě a tudíž látky poškozuji 
anebo dokonce ni či. Kysličníku vápenatého (páleného 
vápna) užívá se k posypávání. mléka vápenného UŽÍVJ 
se jako př i míšeniny k omývání nebo k polévání. Mlé
ko vápenné připravuje se tal" že se na 100 části ky-
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s li č llí k u vápe llného (drob ll ě rozt lu če ll é Ilá lené VáIl II O) 
c1,í 32 částí vocly. - VállllO se rozpadn e, lI ačež se I'OZ
tluče na jemný prášek. Do č tyř litrové láhve s vodou 
c1á se jeden lí t r tohoto prášku. n ačež se s iln ě láhví za
l11íchá a tato dobře zakorkuje - je likož I11léko vápen
né v otevřených lI ádobách úči nn osti své zt rácí. Dřívc 
než se této tekutiny užije, má se láh ví dobi'e zam ichati; 
10. čistá vařená voda, nelze-Ii vllbec žádllého jjn ~ho 
p rostředku dostati. -

3. VzPružu.i'Cí sílící nápoje. Samllallské ví llO bez 
nebo sc žloutkel1l; v íno, kO:'; lIak. liofil11anské kapky, 
15- 20 na lžíci vody allebo Ila kousek cukrLl ; si lná 
če rná káva; s il! IČ od vařený čaj, 1 nebo 2 l ž ičky ko
gnaku nebo J llC:'bo 2 l ž i č k y kakao Ila 1 šú lek horké vo
cly. Jakožto oživující vonidla slouží: éther, Iioffmanské 
kapky. kolínská voda, !>a lmiak. parožní sfll - Iiirsch -
110rnsalz. 

4. Občerstvující chladivé nápo.ie: čerstvá stud ená 
voda, ko usky ledu; se lterská voda. sodovka, vocla s 
cu krem, vinall (v inll ~' kámen) se sodou (natron - šu
mící prášky) , limonáda ze šťáv:v citronové nebo jiných 
o\'ocn~rch šťáv. Nelze- Ii dostat i če rstvého citronu . mlt
že se vzíti asi špička (1 g.) kyseliny citronové nebo 
v illné (Wei llste insaure) na 1 sk lenici vody anebo také 
dobrý vínn ~r ocet s vodou. -

5. UMĚLÉ DÝCHÁNi. - Přesta l o -Ii pravi- 305 
delné di' chánÍ nebo zdá-li se, že di rchání Vll bec 
přestalo. mají birti činěny pokusy. aby bylo přivedeno 
umělé d5rchání cestou mechanickou . . - Dotyčn á osoba 
musí předem zbavena b~r ti všech vo lné dýchání stěžují
vich částí oděvu, a sice na krkli, na prsou a ž ivotě (bř i 
chu) a má se zády položit i na če rstvý vzduch. Aby 
vzd uch v nik l do plic, musí b~r ti nápodobeno rozpínán í a 
SPínání (roztahování a stahování) hrudního koše, což 
děje se takto: R uce dotčené osoby uchOPÍ se za 
lokty a mírně se zdvihnou a vedou se. přes hlavu na zad, 
drží se takto asi 2 vteřiny Ctím př ivádí se vdechnuti) , 
načež se vedou zasl; toutez cestou zpět k u předu a při
tisknou se asi dvě vteřiny na prsa (tím způsobuje se 
vydechnutí) . To se má za minutu asi 15-20krát opa
kovati. Umělé dýchání milže trvati i několik hodin 
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a nemá se od něho ustati, dokud l ékař nezjistil. že 
nastoupila smrt a nebo dokud tu není patrných pří
znakfl smrti. - (viz odst.: 306.). KrOlilě toho mají se 
ob li čej, prsa. břicho studenou vodou postřiknouti a ru -
ce a nohy třít i (frotirovati). . 

306 6. OSOBY ZDÁNLIVĚ MRTVÉ. Na každé 
zdánli vě mrtvé osobě buďtež předsevzaty po

kusy k jejímu obživnutí, ač-li na ní nejsou patrny 
jisté příznaky smrti, na př. rozbitá lebka. počínající 
hniloba. kalná rohovka bez lesku: pečetní vosk na .'<fl
ži kapající nezpflsobuj e zčer venání kůže a n edělá PLl
chýřflv; prst nití staž ený nez)11odrá a neoteče; zrcad lo 
před ústy držené neokazuje žádného spocení; srdce 
netluče . 

Za účelem podrobného zji š tění trestného činu (viz 
odst. : 35_) k potřebě soudního jednání má orgán bezp .. 
když najde nějakou zdánlivě mrtvou osobu. ještě ná
sledující opatrnosti šetřiti: Ať jest nalezená osoba 
mrtva nebo jen zdánlivě mrtva, ať má zranění nebo 
ne, má zřízenec bezp., dříVe než změnil Dolohu její 
za účelem pokUSÍ! oživujících. bedlivý pozor dáti na 
polohu a ZPllsob, ve kterém tělo její našeL aby v pří 
padu. kdyby nějak~r čin trestný na této osobě byl · b:»
val spáchán. on o poloze její podrobnou zprávu mohl 
dáti (viz odst. :40.). 

O nalezení zdánlivě mrtvý ch nebo mrtvý ch osob 
vojenských buď , vyrozuměno místní vojenské veli
telství. 

307 7. UDEŘENÍ BLESKEM NEBO ELEKTRI
CKÝM PROUDEM (JISKROU). Bleskem za

sahnuté osoby buďte jako osoby zdánlivě mrtvé oše 
třovány. Umělé dýchání, na to se má osoba ;Josaditi 
nebo jí dát \::yv5ršená poloha, občerstvujíCÍ nápoje: kd y
by měla spáleniny, budiž jí poskytnuta také prozatimní 
pomoc dle odst. 321., a mllže na místo bolesti přiložena 
býti ch ladná země. 

Př i šel-li n;:;kdo do styku s elektr. drátem, má se pře
dem isolovati (osamotn itil podložením prken nebo hou
ní: při tom nemá se ho však dotknuj() býti holýma 
rukama, nýbrž bilď rukavičkama z kaučuku - a když 
b~- nebylo těchto po ruce, má k tomu b~rti použito holí 
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lIebo dřevěných tyčí. Elektrické srojení budiž JliI t;d 
přeru š e no , ochranná stanice povolána a případ úřadu , 
po případě, kde h asič i JSOll, hasičstvu oznámen. --

8. RANĚNÍ MRTVICÍ. Mrtvicí raněný jest 308 
z pravidla delší dobu bez vědomí; v případu tom 
jest předsejíti jako při slun ečním úpalu - viz odst.: 
309. Hlava se má vysoko položiti, a každých 5 minut 
~ tucienými ohkladv obkládati. nohy mají se dáti Ju 
110cké vody , ústa od hl c llU očistiti; nemocný nemá se 
nutiti k mluvení; ve světnic i budiž učiněno temno; 
občerstvující nápoj e mají se mu tenkráte dáti. kdy,~ 
může polýkati. -

9. SLUNEČNÍ ÚPAL se dostaví, když llě-309 
kdo se na velkém vedru . nam.'lhal anebo vilbec 
dlo uho na slunci byl. Slunečním úpalem zast ižený bu
diž dán do chl adného stinnéh o místa, kde má přístup 
čerstvý vzduch. Šaty jeho buďtež uvolněny, on posa
zen a hlava jeho a prsa studenou v od ou pokropeny. 
Tělo jeho budiž zaobaleno do mokrých šátků. Voda 
se mu má opatrně v malých dávkách podati. Naprosto 
se mu nesmí dáti lihových nápoj fl, poněvadž tyto te
piotu zvýšují. -

10. BEZVĚD<?Mi ANEBO .M~L<?BA. Krk'3iO 
prsa a život takoveto osoby budt~ satu ,z}laveny 
a ona tak položena. aby nohy lezely vyse nez hlava. 
tTlava a prsa mají se postřiknouti .studenou vodou; na 
hlavu budiž dán studený obkladek; spúnky buďtež 
octem kořalkou nebo kolínskou vodou natírán y nebo 
budiž 'jí držena u nos u nebo úst parožní sůl, nebo roz
puštěnÝ salmiak; když omdlelý se poněkud zotav il, 
má se" aby zase do mdlobY neupadl - jen pozne
náhla 'vzPřím iti ; k pOSilněni budiž mu dán kognak, 
káva, nebo 10-15 Hoffmanských kapek na kousek 
cukru. 

ll. PADOUCÍ NEMOC, KŘEČE. (Epilepsie.3ii 
fa llsucht, Krampfe.) Při osobách padoucnicí sti
žených , které kolem sebe mnoho tlukou, budiž na to _hle
d ěno abY n epř i š l y k úrazu; proto buďtež polozeny 
na S~llO.· slámu, podušky. koberce atd. a silně drže
ny, aby tím bylo zab ráněno. aby nepřišly k ú~a~u; 
ostatně má se předejít i jako v odst. : 310. - Upusteno 
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budiž od bezv~'sledného překonává ní křečí. na jJř. ou 
tuho, aby se palce otevřely; mezi tím co záchvat tľv,í, 
uemá se nemocnému podati žádný pokľm ani lék, jelikož 
by se snadno mohly dostati do [JľCtdušnice a tím zpCtsu
Giti zadušení ; pokud jest to možno, budiž nemocnému 
dán mezi zuby pľužný předmět (na př. kOľk, složen~r šá
tek atd.), aby se nemohl do jazy l( u kousnouti; při tom 
však má bS/ti na to pozOľ dán , aby tentu předmět ne
přišel do hľdla. Po záchvatu l11á nemocný odpočívati, 
až se konečně zotaví. Tímtéž ZPllsobelll má se před
sej íti při hysteľických a zvláště neľvósních žensk~r ch. 
když byly křečemi zachváceny. 

312 12. PORODY NA ULICI. V tomtu případu 
obmezuje se pomoc zřízence bezpečnostního na 

to. aby ľodičku dOjJravil do nejbli žšího domu. kde ji 
má dalšímu ošetřování ľ ychle povolané porodní babič
ce nebo jiné k pomoci povolané ženské odevzdati a 
aby opaty-i! dOjJľavu do nemocnice nebo do jej ího bytu. 
.I en v případu neodvratného nebezpečí má zřízenec bezp. 
onu pomoc poskytnouti. které třeba jest k zachování 
novurozellátka. -- Oll má rodičce dáti radu. jak se 
má položiti a novorozeně při v5rstupu z těla matčina 
plochý ma ľukama zachytiti, Ílsta dítěte pľoti vzduchu 
obrátiti. _. jJupeční šiíihu tak. jak tomu byl u če n. na 
dvou místech kanicemi podvázati a mezi těmito dítě 
odstřihnouti. po odstřihnutí od matky vzdáliti. a teple 
7aobaliti. Jestli jest dítě zdánliv ě mrtvo, má býti na 
něm uC' llen pokus k uživení um ě lým d~rcháním. 
.1 inaké pomoci nesmí lajk (neodborník) matce poskyt
nuuti. na nejvýše jest m\l ještě dovoleno. aby třel 
7.iVOt rodičky . --

313 13. VRHNUTÍ (DÁVENi) (Erbrechen). Při 
silném dávení jest třeba hlavu a čelo rukama 

držeti" a horní část těla ku předu nakloniti. nemocné
mu kousky ledu dáti nebo studenuu vodu v malých 
dávkách podávati. - Aby se přílišllé. kt"ečovité dá
vení zastavilo, užito budiž jedné kávové l žičky magne
sia (hořčíku)' na 1 sklenici vody anebo šumivých 
práškCt. 

.I estliže však jest, jako při otrávení. třeba dávení 
\yvolati, má býti hlava ku předu nakloněna. žaludek 
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jJoněkud stisknut, Pľst do úst strčen a po případě hrdlo 
pírkem drážděno. Jako prostředku k dráždění budiž 
použito horké vody nebo horkého mléka ancbo 
'/, g. hlavěnky dávivé (I1~ecac u.ana-Wurzel) na 1 skle
nici vody. 

Jiné prostředky k dávení smí toliko lékař přede
psati. Vývrh budiž za účelem jeho prozkoumání až 
do příchodu lékařova uschován. jelikož dávení jest 
často toliko následkem otrávení nebo těžkých vnitř
ních onemocněnÍ. -

I4. OSOBY ZMRZLÉ. Zmrznutí nastupuje 314 
při tuhé zimě, když se někdo silně namahal ane-
bo zPÍ!sobem nestřídmým lihových nápoj II požil. -
Především budiž toho dbáno. aby ztuhlé části těla ne
byly zlomeny. Zmrzlá osoba budiž co nejrychleji pře
nesena do nějaké prllvanu prosté. však nezahřáté mí
nosti, - na př.: du komory, stodoly. předsíně atd .• 
buďtež jí ojJatrne. odstraněny šaty a prádlo (rozstřihnu
tím), a budiž ponenáhlu ZJ)ltsobeno roztáni zmrzlého. 
Toho se docílí tím zpltsobem, že se osoba ztuhlá při
kryje nebo zaobalí -- ústa a nos musí zllstati svo
bodny- sněhem nebo zaobalí do houni, které byly 
ponořeny do ledové vody. anebo také studenou kou
pe lí. TejJrve když tímto zPll sobem krk. trup a údy 
staly se ponenáhlu pohy blivý mi, buďtež zprvu stude
lIými, pozděii však vlažnS/mi šátky třeny. Nelze-li dý
chání spozorovati. postřiknuty buďtež hlava a prsa -
když již tření těla by lo předsevzato - studenou vo
dou a budíž učiněn pokus o to. aby bylo přivoděno 
umělé dýchání (odst.: 305.). Vždycky budiž se však 
toho varováno. osobu ztuhlou nebo zmrzlou záhy do 
teplé světnice přinésti. Múže-li takto k životu přive
clená osoba pol:\'kati, budiž ji podán vlažný čaj, nebo 
vlažná polévka. doušek vína nebo če rné kávy. 

Puch~' ře zmrznutim povstalé buďtež na okraji či
stou vyžehnutou jehlou propíchnuty a kfJže okolo o
patrně třena. 

15. UTOPENÉ OSOBY (Ertrunkenú Chce- 31 r:: 
li n ěkdo osobu tonoucí z vody vytáhnouti, Ucba tl 
ji ze zaclu tak uchopiti, aby se nemohla na zachránce 
svého pověsiti a jej v nebezpečí uvésti. Prolomí-li se 
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s někým led, bu ďtež mu z něj ak ého pevného mís ta 
Dodávány tyče, prkna, řebřlky atd. Chce-li se n ěkdo 
k tonoucímu přib lí Ž.iti , jest radno, když si pod ramena 
p/' iváže dlouh ou tyČ; když se s ním pro lomí led, do
stane se mll podpo ry tyč i , která na příč na l edě leží. 
Zdánli vě utopeném u mají se nejdř íve vYčist i ti ústa od 
1 ~ l e l1 u, bláta a písku. buďtež mu vzaty šaty s k rku, s 
prsou a s bfi cha, na to budiž na prkno položell a 
toto budiž na konci nol1 po n ěko li k vteř i n poněkud po
zdvlže ll o, aby mohla voda z tě l a odtéci. -

Aby mohlo býti uspíšeno vyprázdněn í žaludku od 
vody. které se utopený nalýka l, bud iž uč i něn poku s. 
aby leh táním d o tyčn á osoba př i vedena k t(Jmu. abY 
k~' ch :li a, dávil a nebo kaš lala. . 

.J estli že v čase zimním jest zdán liv~' utopenec ztu
hlý, má se pt'edseiíti jako v odst. : 314., j inak budi ž 
ce lé tělo ihned třeno, pokud možno tep l:í'mi šátky. kon 
čet i ny buďtež kartáčovány a až do příchodu l ékařo
va použito budiž u mělého el:í'chánÍ. K dyž dotyč n á o
soba zase k slluě při š l a, bu ďtež j í podány obče rstv ll 
j ící prostI-edky: víno. polévka. tep I:" čaj atd. 
31 i' OSOBY POVĚŠENÉ A ZARDOUŠENÉ, 

\) J běšen ci bucrtež ihneel odřízn ut i . budiž však 
k tomu hl e d ěn o. v j:;kélll po ložení se nalézali. na př.: 
zda li nohy se země dotýkaly anebo jak da leko by ly od 
ní vzdáleny . Rovn ěž má býti věnována pozornost na 
míst o. kele jest provaz připevněn. jakož i na ZPltsob. 
jakým jest upevn ěn . dále budiž zřete l obrácen ke všem 
předmětúm , které vedle nebo pod tělem se nalézají (ja
ko: sto li čky, židli ce, lavice) a jmenovitě na to, v jakém 
položení se oproti t ě l u nalézají. - Když byl provaz 
odřízn ut z místa; na kte rém byl př ipevněn. mají jej 
na to strážníci od kIJm obešence tak odřízno u t i. ab~
uzel nebo kli čka nebyly porušeny. - Př i odřízn utí jeST 
U eba o t o pečovati . aby t ě i o náh lým pádem n epři š l o k 
úrazu, a aby položeno bylo s povýšenou hlavou, šaty 
b u ďtež na k rku, prsou, životu uvo ln ěny, na hlavu b u ď
tež studené obklady položeny, prsa a život studenou 
vodou postříknuty a šátky třeny, údy kartáčovány čl 
limě l é dýchání až do přích odu l ékařova předsevzatn. 
Jestl i že jest tě l o oběšencovo následkem mrazu zt llhlé 
- má se předsejít i , jak v odst. 314, popsáno. 
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o osobách následkem škodlivého vzduchu uduše
lIý ch viz odst. 327. 

. ZLO~ENi, ROZMAčKNUTÍ A VYVRACE- 317 
NI KOSTI. V těchto případech spočívá první 
pomoc v tom. že se od poraněné části tě l a šaty se vší 
?~atrnost í - (na př. rozpáráním) odstraní a poraněná 
cast do takového položení dá. ve kterém nemocný má 
nejmépě. bolestí a že se k tomu hledí. aby vhodně po
lozenyml obvazky poraněná část v tomto po lože ní po 
c10b u přenesení (tranSPortu) setrvala. Dále mají se dáti 
na po raněné místo -studené obk ladky. nemocnému se 
Dl,aH podati obče rstvuj í cí p rostředky a jestliže je bez 
vcdom í, má se při tom zacházeti po ZPltsobu v odst. 
310 vylíčeném . 

Od pokusu vyvrtnuté části zase do PLlvodního j ich 
položení dáti, budiž naprosto upuštěno. 

18. KRVACENÍ RANY. Jestliže rána sílnto 318 
krvácí. budiž na ni přiložen obkladek z č i stého 
plátna. něko li kráte složený. který se má pevně obvaz
kem nebo nějakÝIJ1 šátkem (na př. nákrčním) nebo šle-
111 1 na m ístě krvácejícím zavázati, aby se nelllohl po
sunouti a tak tření rány se předešlo. 

Menší rány, které silně nekrvácejí, buďtež 
před znečištěním chráněny. lehce jodoformovým nebo 
dermatogovým práškem posypány a není-I i těchto po 
ruce, buďtež vymyty kamencovou vodou. která krev 
zastavuje a na to čistou vatou nebo cupovaným plát
nem (charpie) pokryty a obvazovány. Pavučin Qu nebo 
klihem. j ichž lid rád používá - nesmí býti rány při
kryty. poněvadž ony ránu zneči Šť u jí. 

19. KRVÁCENÍ A CHRLENÍ KRVE při- 319 
chází při tuberkulose a poranění srdce. Nemocný 
musí s vyvýšenou horní část i tě l a k li dně ležeti. nesmí ' 
mluv it i a všeho zanechat i. co by kašel dráždilo; čas těji 
má se mu dáti kousek ledu nebo doušek studené vodY; 
dále se mu maj í přikládati na prsa studené obk ladky, 
když kašle (chrlí) jasnou červenou k rev. anebo na žal u
ciek, když chrlí k rev dávením. Poněvadž takové osobv 
jsou ve lmi rozčíleny, budiž o to dbáno, aby se upo-
kojily. . 
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320 20, KRVÁCENÍ Z NOSU. Nemocný buď s 
vyvýšenou hlavou položen na záda, šat y mu 

buďte u volněny a má se mu dáti nosem táhnouti stude
ná voda (pokud možno s octem a kamencem smíšená, 
1 kávová l ž i čka na 1 skl en ici vodY). Každých 5 minu t 
budiž mu dá!l studený obk ladek, do nos u kousky ledu a 
tento se m:í st isknouti. 

321 21. SPÁLENINY. Spáleniny nebo opařeniny 
buďtež n ěkolikráte obaleny bav lnou tuku pro

stou anebeJ pok ry ty nějakou látkou do oleje po n o.řen ou 
a na to obvazkem pevně obvázány. Jsou-li t u větší 
p uch5' ř e . mají se t yto propích nouti či s tou vyžehnutou 
jehlou, aby tekutina z nich moh la vytéci. M ísta. kte rá 
jsou v rchní kúže zbavena. a hlubší spálen iny. mohou. 
dříve než byla bavlnou pokryta. 'n atřena bý ti vase li
lIem nebo mastí na spá leniny . 

322 22. OSOBY CHOROMYSLNÉ. OrgánÍlm 
bezp. nasky tne se často př í l ež it ost. že musí 

zakroč it i p ř i osobách, které se náhl e staly choromysl
nými nebo šíl en51JT1i. Takovéto osoby nemaji se tím 
drážditi, že se jim odporuj e. tak é ne'mají bý ti kárány 
nebo poučová ny , pon ěvad ž to nemá žádného výsledku. 
Upokojení nemocného docíl í se nejl épe tím. když se jde 
na jeho fi xní p ř eds tav u . Zv l áš t ě budi ž se postaráno 
o to, aby takovéto osoby, p ři j ich záchvatu k úrazu 
n e p ř i š l y a oko lí neohrožovaly . Prozatimní dohled nad 
nimi bu diž svěře n t oliko osobám spo lehlivým. Lékař 
budiž c9 možno nejrychleji, povolán. 

3í\3 23. OSOBY STížENÉ NAKAŽLIVÝMI A 
~ OHYZDNÝMi NEMOCEMI nesmí veřejn5' ch 

místností a zábav n avštěvovati a veřej ných dopravních 
p rostře dkú užívati. Bylo-li však přes to po třeb í povo
zu veřejn ého použiti, má tento po upotřebe ní ihn ed de
sinfik ován bý ti. Př i jízdách na drahách mají těmto oso
bám vykázána bS/ti zv lášt ní oddě l e n í. Musí-Ii zř íze n 
cově bezp. proti nim za kroč i t i . mají pokud možno, cn 
nej více jej ich cít li vostí šem t i. - V iz odst. 331. 
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I. OTRÁ VEN lNY. 

VŠEOBECNÁ ČÁST. Př i otráven ín ách 394 
musí se pomoc orgánú bezp. obmezit i na to, aby -
ot rávené osoby co možná nejrychlej i by ly dopraveny 
do n ějaké nemocnice nebo lékárny. anebo 'aby by l lé
kař zavolán. Jestl iže neby la ústa ží ravými látkami 
(jako : silné ksse liny, louh drase lnatý atd.) spá lena a 
jestli že dávení sa mo od se,be n epř i š l o, má bý ti dávení 
dle odst. 313. cestou mechanickou př ivoděno: dále 
mají se osobě otrávené dávati studené obk ladky a by lo
li otrávení způsobeno narkotick5'i:J i pr02tředky, má 
býtí pře d sevzato um ě l é dýchání dl e oelst. 305. 

Nalezené zby tky jíde l a nápojú, n áčin Í, jehož by lo 
použito" zd án li vě užitá l éči va (medikamenty). a ko
nečn ě i výv rh buďtež pro pozdějši dobu uchovány . 

V núSledu jícich odstavcích uvádějí se sice př í znaky 
( ~Ymptomy) otrávení zn ámějš ím i jedy. jakož i proti
IJrostře dky. ji chž mú se při nich užíti ; nicm én ě budi l 
však vždy povo lán lékař. bez jehož n ař íze n í orgúnové 
nezpečn os ti nesmí (láti žádných protij edfl a to proto, 
po n ěvadž nemají potřebné odbo ľll é zna'ost a věGomo
:oti o tom. kter~ch prostře dkfl a v jakém množství má 
v jednotli vém případě použito bý ti. Návod tento se 
dává orgánúm bezp. proto, aby. když př i otrávení se 
domnívaj í, že dle p ř íznak fl jeho jed. jehož by lo užito, 
poznali , ihned postarali se o zaopatře ní protij edu a aby 
l ékař. odpovídá-li t ento protip rostředek , jeho beze vš í 
'drá ty čas u použíti mohl. 

2. zvíRECí JEDY. 

1. Kousnuti psem a předej ití vztekl in ě (Was- 3')5 
serscheu). Min. nal'. z 26. květ n a 1854 Č. 132. -
1-. z. 

Nejen kousnutí vzteklými zvíT-a tv, bYť i nekrvavé. 
n5'brž i o1izov;J ní poškr:íbaných nebo jinak po r an ěných 
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anebo ve lmi jemných míst kůže (na př. rUl), tako
výmito zv í řaty, dále vnitřní styk těchto m ís t s p ě
nOu nebo s k rví jejich může vzteklin u (pominutos t) ZPll
sob it i. Naproti tom u není dosud znám a dokázán an i 
jediný pi-ípad, že by kousn utím nebo stykem s pom i
nu tým člověkem n ěkdo ii n~' onemocn ě l. 

Tato nemoc objev uje se obyčej n ě po 3., 7., 9. až 
40. cinu a usmrcuj e zpravidla v 1-3 ci nech, často za 
n ejtr"pnč.jš í c h pfíznakfl. 

Protiprostředky. Byl-Ii někclo kousnut vztek l ~'m 
zv í ře tem , psem, kočkou nebo v l kem a ne ní-li hned 
PO ruce pomoci lékařské, má se rána co n e j sil n ěji ne
chati vykrváceti; rána bucl iž pak pok ucl možno roz
tokem karbolu (5-8"/0) nebo v lažnou mý dlovou vo
dou, a když není po ruce mj"rclla, v lažnou voclou, 
v kažclém přípacl u však aspol'í stuclenou vodo u vymyta. 
Na to budiž žhavým železem anebo žíravj"'m draslem 
(ze leno u nebo moclrou skalicí), kysel ín ou soln ou, so u
sneclě n ou kysel inou karbolovo u, anebo když všecky 
ty to prostředky scházeií, lápisem (pekelný m kame
nem - I-Ib llenste in) anebo jinými ží ravinami vypálena. 
Když nic j in ého není možno, m llže si osoba kousnutá 
sama ránu vyssáti , avšak jen tehcly, kclyž se v ústech. 
v h rcl lu, na ja2)yku, na clásni nebo r tech žádné pora
něné nebo popukané místo nenachází, a musí t o, co 
by lo vyssáto, ihnecl zase bj"di vyply to ~ ústa co možnú 
n ej clfl1 kl acln ěji vymyt a. 

Další ošetřování má se ponechati l é kař i . - Viz 
ocls t. 377. vzteklina u psů . 

Poznámlía. Osobám, které byly kousnuty vzteklým 
nebo vztekliny pOd.ezřelým psem, doporučuje se, aby 
se daly očkovati. Ustav očkovací nachází se ve V íd 
ni, III. Boerhanegasse č. 3. (v nemocnici ko runního 
p rince Rudolfa), a mohou se clo n ěho i osoby mimo 
Vícl eň a Dol. Rakousy bycllící odebrati, majíce s se
bo u n ál ež it ě vystavený certifikát. V ústavu tomto se 
očk uje clenně od 10-11 hocl. clop. (viz v~l n. místoclrž. 
clo ln orak. z 22. če rvence 1894 č. 48.821.). Osobám, 
k teré se za tím úče l em cl o Vídně odeb rati chtějí , po
voluje se snížení na cl ráhách - v iz naL min. vnit ra 
z 30. ledna 1898 Č. 3043 a z 6. dubna 1898 Č. 10.462. 
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2. Rybí, masný, klobásový a uzenkový jed. Př í 
znaky: závrať , sil né bo lení hlavy, silný prújem s v rh
nutím. - Protiprostředek: prfljem, vrhnutí, káva, tep lá 
poste l, pot, líhové ' núpoje. 

3. Píchnutí hmyzem (vče l o u , voso u atd.). Proti
prostředek: ocist raJl ě ní žíh aci la, st udené obk ladkv, př i 
ložení stud ené hlíny (země) , poti"en í č p avkem (A lTlmo
Iliak), pi"i loženÍ h adřík u mlékem nebo olejem n a pu št ě
ného. 

4. I(ousnutí hadem. Př íz n aky: dvě jemn é tečky ja
ko rány kousn utím způsobené, s iln ~' otok, úzkos t, zá
v ra ť , dá venÍ. Protiprostředky: Úd má se nad ránou 
podváza ti, rána vypálit i anebo jako pr- i ko usnu t í psem 
vyssá ti ; osoba p o ra n ěn {L má píti ko r- alku a rána má 
se potř íti č pavkem. 

3. BVLlNNÉ JEDY. 

1. Rulíií (A tropin , Belladona, T ol lkirschel 3íl6 
a kokain (Coca in), jehož se užívá k u mazání '" 
- a jako kapek do oč í. - Přízn aky: Sucho a škrábání 
v j ícnu , obtíže p ři poly l<ání, silná žízeřl , dávení, horká 
a suchá kťiže , siln ě r ozší řen é zř íte lnice (panenky). 
mdloba, třeš t ě ní (Delirium), šíl enost. Protiprostředky: 
Dávení, prúj em, limonáda, káva, v ín o; polití studenou 
vodou. 

2. Morphium a opium. Opium získává se z mako
v ic a užívá se čas to tohoto makového odvaru jako 
zapověze n éh o p rostř edk u uspávacího pro děti (v iz 
odst. 160.). Př í zn aky: Omámení, bezcitnost, horká, za
červen a l á hlava. bledá kÍlže, velmi úzké zř ít e lni ce, 
zd louhavý tep (puls). Protiprostředky: zP LL sob iti dá
vení prstem, dráž d ění kůže, ledové obk laciky na hlavu 
nebo polití hlavy a zad studenou vodo u, silná káva, 
v ín o, umě l é dýchánÍ. 

3. Nikotin. Otrávení následkem siln ého kouření. 
Př í zn aky: Úzkost, záv rať, třesení , mdloba, třeštění. 
Prl!Í em •. dech zapáchá po tabáku , úzké zř í teln ice, špat-
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ný . ~rak. frotiprostředl(Y: Káva, silné červen é vínu, 
polItI studenou vodou, octový klystý r , roztok tříslovin y 
(Tallnllllosung), voda jodovú. 

. 4. Kostík, fosfor (PhospllOr). Otrávení se děj e hlo.
v l ~k~m) sirek, z nich ž asi 16 hlaviček, ve vodě roz
pu~~enych,. smrt zP ll sobiti může. Příznaky: Dávení. 
prll]em, vyvrh a stolice zapáchají sírou nebo česne
~em a v. temnotě svítí, rovněž i dech ; žaludeční kře
ce, bolem hlavy, žlutá barva obličeje . Protiprostředky' 
Dávení, každé půl hodiny má se d:ivati 5-10 kapek 
nevyčistěného terpentinového oleje se š l emov it ~' m ná
!lojem (iečn:\.'j ii odvarem) smíšených; - bíl ek slabé 
mlvéko, arseničňan hořečnatý (Magnesia) s vod~u ; bu
dlz se varováno použiti tuků a oieiú. 

5. Hřibky a houby. Příznaky: Dávení, prldem ža
ludeční křeče, žízeň, rozčil e ní , ano i dokonce třeŠ t ě ní 
o~hrnutí. Protiprostředky: Dávení, průjem, přiklád {l~ 
n~ ledu na hlavu, horký čaj nebo horká káva, tříslo 
vllla (Gerbstoff); injekce strychninové proti ochrnutí 
srdce. 

6. Bolehlav (Schierling) také »kozí petržel" 
(liundspetersilie) zvaný (pro svou podobnost s ku v 
chyňskou petržclí) . Příznaky jako při hříbech k če
muž také přistupují křeče v lý tkách, och rom'ení ru 
kOll a nohou. Protiprostředky jako při h ř ib ech. 

4. ĚTHĚR A PLYNY. 

327 l.Ěthér (aether). Příznaky: Silná bolest 
ve svalech, bledá barva obličeje, střídavir tep 

(puls), mdloba, zmalátn ění, porušený zrak. Protipro
tltředky: Cerstvý vzduch, umě l é dýchání, katheteriso
vání hrtanu a vdmychání vzduchu, tř e ní, polití stu 
denou vodou. 

2. Uh (opití). Př íz naky, když jest případ těžkir : 
pr lljem, křeče, zče rven ě lý obličej, zd louhavý tep. stu
dená lepkavá kClže, dávení, bezcitlivost, clech zap<Íchá 
po lih ovinách. ProtipJ'ostředky: če rstvý vzduch, umý
vání stlldenou vodou, přiložení ledu na hlavu, položení 
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ruku u a IIUIIUU do hurké vudy, dÚ vC ilÍ. če rnú káva. 
kyselá voda po zc lí, šUlllivé prášky, č i chání k čpav ku . 

3. Chloroform (Lustgas - pl y n o p o.in ~r ). Příznak y: 
jako při éthéru. Protiprostřed l< y: tytéž jako při éthéru 
a k tomu je š t ě: spodní če list jest ku předu tlač iti a 
jazyk vytúhnouti. 

4. Kysličník uhelnatý (Kuhlcnoxyd) . vznik {t ob
zv láš tě, když sc při topení uhlím zámyčky u kamen 
uzav rou nebo zacpou. Příz n aky : bolení hlavy, záv r ať, ' 
dávení, bczc itli vos t. ospa lost, zdá llli vú smrt. Proti
prostředl<y: Při zachrún ění musí bHi zkažený vzduch 
otevřenim oken a dveř í očištěn , anebo když to ne
možno. třeba jest za ú če l em v niknutí do místnost1 tím
to kys li čníkem nap ln ěn é držeti si pod nosem a v ústech 
šátek nebo houbu do octa namočenou. - Na to mají 
ihn ed bý ti otevřena okna. Otrávená osoba mu sí se vy 
nésti na če rstv~r vzduch. p ř i čem ž hlav u jest třeba dáti 
poněku d do vÝšc, obli čej buď pak studen ou vodo u 
om~rván a tě l o postřik ová no ; silná' vonic1la, umč lé dý
chání. po případ ě vdl1l~rchání vzduchu do liSt. 

5. I(ysličník uhličitý (Kohlcnsaure). vyvilll lje se 
v hlubokých studních, sk lepícll , jamách atd.; PIYI IY na
cházející se ve stokách, žumpách a kloakách jsou slo
že ll Y z roz li č nýc h plYlliL Př íznaky a protiprostředky 
jsou jako při kys li č níku uhelnatém (Kohlenoxyd); dal
ším příznak em .isou tu: široké zříte lni ce . P ři akci 
zách rann é má b~r ti vy vo lán protitah, a kd e to mož
no, prach vystřel en ; j estli že v tomto prostoru zapálená 
svíč ka h oř í. lze v něm j eště dýchati. Při spuštění cl o 
s tudn ě má si zach rán ce opatř iti nos a ústa šátkem 
nebo houbou do octa namoče nou. Pozoruje-li, že se mu 
stává špatn ě, má dáti znam ellí, aby by l vytažen. ~ 
Druhou šllúru má na šaty nebo pas osoby nehodou 
stižené hákem upevniti a ji dáti vytáhn ou ti. -

6. Svítiplyn uchází, zůstane-Ii kohou tek ply novodu 
o tevře n . Plyn zapáchá jako clehet. Do prostoru jím 
naplněného nesmí se vstoupiti s hořícím světlem. .J iv 
nak buď šetřeno těch že opatrností, jako při kys ličníku 
uhelnatém. 
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5. KYSELINY. 

328 ,~ . Kyanovo~íI(, (Blaus~iur!,!, CYankali), na-
cl1azl se v 11 0rkych mandllch a v Jadrecl1 

peck~vél1o ovoce a účin kuje ve lmi rychle. Příznaky: 
?ezv~dO!l?OSt.. ochrnutí, zt rnutí křečovité (Sta rrkrampf), 
s lr o l~e zn te lnlce, decil zapácl1á po hořkých mandlích. 
Prohpfostředky: Dávení, um ě l é dýchání, krk a zácla 
majf se J~ol ~va ti studenou vodou ; če rná káva, ol ej ter
pentlllOvy, cpavek, voda chlorová. 

2. Kyselina karbolová. Příz n aky: Pálení a bíl ý 
povlak v hrtanu, bolení hlavy a žaludku dávení tma
vý, I1n ědJ' a zelenJ'r moč. ProtiprostředkY: Prostředkv 
k clávení, soda, bílek, Glauberova sů l , vápenné mléko 
cukrové vápno, naproti tomu nesmí býti použ ito liho~ 
vých nápojll. 

3. Kyselina oxalová, šťavelová. Příznaky: Žírání 
v ústech, dávení tmavých hmot, zd louhavý tep. lapání 
po vzd uch u, křeče. Protipfostředky: Arsen ičňan h ořeč
natý (Magnesia), oleje, sli z - nikoliv však kys li čník 
draselnatý (draslo) nebo čpavek. 

4. Kyselina dusičná (Sa lpeters~l u re). Příznaky: ústa 
a I1rtan jsou žlutě zž irány, kašel, bolesti žaludeční 
dávení ž luto hněd5rch mas, prlljem, anebo zácpa. Pří~ 
znalíY: M5rdlová voda, čaj z ln ěn éh o semena prášek 
křídový, křída šlem ovací, vejce, mnoho vody: mléko. 
oleje, led, a rsen ičúan hořečnatý, proti si lnému dávení 
morfin. 

5. Kyselina solná, chlorovodíková (Sa lzsaure) _ 
rovn ěž jako př i kyse lin ě d usičn é, jenže při otrá~ení 
touto kyselinou jsou také (Ista bí le sž írána. 

6. Kyselina sírová a skalice (v itriol), jako ph 
arseni č llanu hořečnatém (Salpetersau re), jenže jsou 
ústa hn ěclě sžírána. 

6. liRA VINY A LOUHY (Alkalien, Laugen). 

329 ČP~yEK, DR~SLO, VÁPNO A SODA (Na-
tron). Pnznaky: ' tJsta, hrtan a sliznice žalu-
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deč ll í jsuu bíle zleptány, dávení krve, kr vavý pruJ el11, 
ko lika. - ProtipfostředlíY: Šfáva cit r onová, ocet, le
dové pilu lky, ovocné šťávy, olej mandlovJ'r, mléko. 
smetana, oleje, so lná voda. 

2. Chlorečňan draselnatý (Chlorsaures kali). Užívá 
se ho jakož to kl oktadla (vody na kloktání). Příznaky: 
čern ěze l ený výv rh, prlljem, bolesti ža lu dečn í, jde málo 
moče. Protiprostředky: Káva, čaj ; naproti tomu nemá 
se dáti žádná sů l nebo uhlič i tan. 

3. Strychnin - užívá se ho též jako jedu proti kry
sám anebo dravcllm. Příznaky : úzkost, křeče v če
listi, zt rnutí křečovité, hlava a páteřnice jsou do zadu 
zahnuty, zastavení tepu. rty a kLlže jsou modry, za
hrabání se v podušky, úči nkuje sm rteln ě během 5 mi
nut až jedné půlhod iny. Protiprostředky: silné dávicí 
prostředky, tmavá světni ce, v d:<;chání chl orofo rm u, roz
tok tříslovin y, op ium nebo l1yd rát chlorov$r ve vět
ších dávkách. žádná káva, žádn:<' oce t. 

7. KOVOVÉ JEDY. 

1. Anilin. - Otráveniny anilinem přicházejí 33 O 
ponejvíce mezi dělníky v továrnách anílin IV:\Tcil. 
anebo v šťávách ovocných, v cukrovém zbOŽÍ, v ša-
tecl1 hračkách ani linovými látkami zba rvenS'ch, 
procez jest barvení těchto předm ětlt an ilin e~rn 
zakázáno - viz odst. 288. Příznaky: Bolení hla
vy, slabost ve svalech, bledý obličej, mod ravé rty, 
studená k llže, záv raf, křeče, porušený zrak, často ch ro
nické vyrážky kůže na rúzných částech těla. Proti. 
prostředky: Polévání studenou vodou, drážd ivé pro
středky, jako éther, kafr, čichání k pi žmu, Glauberova 
sltl - avšak žádné lihové nápoje. 

2. Otrušík (Arsen ik) - užívá se ho též jako jedu 
proti krysám a dravé zvěř i a jest obsažen t éž v t. zv. 
papíru na mouchy a v svillibrodské zeleni (Schweill 
furte r GrUn). Barvy a předměty otrušík obsahující ' 
jsou dle odst. 288. zapovězeny. Že v t om neb Ol1om 
předmětu obsažen jest otrušík, dokáže se tím, že, když 



496 (331, Nakažlivé nemoce ,) 

~e tento př~,~m ět zapá lí, vJ;' vi,nujc s~, z{IPach jaku j)U
(;esneku , P l lznaky podob ne, Jako pll cho lel'e' s I,' 
't I' 'b l ' , ' lIC I,l us ~, ~ IZ II I ,a~a v u~t~ch ao :' hrdle, yál,e ní v krku, dá-
~~~I, b? l ~st l za l udecn~, y~u!cm, kratk y tep, studcná 
I, u z~, ,k loece, m,dlob~!., tse~tcnl , - Protiprostředky: dá
ven~ w~lsobenc dra~d~nlm hrtanu (jícnu), DrostJ-edkv 
k dave lll . 1I1noho v laz ne vod y, v lažné mléko o leJ'e ..-
I ' , , , pa-
en<1 .. magncsle s vodou, hydrát železit~' (E isenoxYd_ 

hydl at) s lIorkou vod Gu; niC I<yselého. 
, ' 3, ~I?vo. Příz na~y: příchuf kovová, (Ista jsou su
(;h~ , a, I:all. bO I,est ': zalu~ku a _ve střevu. s í ln~' Drfljelll. 
tak~ zaSDa. ~lavclIl . Provhprostredky: mléko s b íl kem 
h lc lluv lta P?levka, p ro~tredky k dáv~ní. magnesie. so~ 
da. IICIl10VY. olej. pozdeJl opi um. tep la ko upel. , 

4. ,J(YS,elm~ chro~ová: Příznaky : Sl izné blány žlutl: 
le Dtane" daVe!l l, suche patro, krvitá moč. Protiprostřed. 
hy: Mleko, bliek maRn E'sia, soda , 

. 5., Měď (O I:Onspann) . Přízn aky : přích u f PO 111 čd i 
davenl _~ele!lavysh, a ~l,odravošed~' ch mas. bolest i Dři 
stoli~ l . ZIZ~ II . krv lty PI:uJem. nepravíde ln ý tep. záducha, 
Proh~~ostredky~ vť:l m l mnoho, bJ II,<lI. řídké mléko. voda 
s Clli'! en~. nevare ne vejce. davlc l prostředky. magnc
s la, zadnc kyse lin y. žádn5r olej a žád ný tule 

6. Riuf. r;'řízn ,akY : příchuť PO kovech. š edobč l ý ja
zy k. l~ !'v l te ~I avell l . bo leSÍl při stolíci. kl'v ítá moč. krv i
ty PI'l~Jem. t r ~sení. Protiprostředky: I1I110ho bílkll, 10 ai 
12 vajec, mleko. op ium. prášek železit.\' , 

8. NAKAŽLIVÉ NEMOCE. 

331 " L VŠEOBE~NÁ ČÁS,T. Epidemií nebo ná-
k~~llvo u n~moc l , rozuml se nemoc. která 

se _ z poca~I<LI _o,d Jednot li vé osoby v r odině. v do
me: na UliCI, v castech osady. ve městě a konečnč přes 
cele obvody r ozšíří. - Přenesení nemoc i nebo naka
žení ~lůže způsobeno býti buďto přím~rm stykem s ne-
1Il0cnym, nebo prostředkem vody. potravin vzduchu 
hmY2:m. J~k~žto všeobecná ochranná opa'tření plati 
krome ?p,atrel1l.:: odst. 158 a ~59 uved~ných - na jichž 
zachoval1l dohlIz l zdrav. komise - strídmost v jídle a 
v pití, vyh~rbání se špatné pitné vodě. úzkostlivá či-
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stota těl a. obleku, prád la, by tu, jich častá desinfekce a 
konečně pokud možno naprosté isolování nemocných. 

. Každá nákaza a každé onemocnění, jež vzbuzuje pode
Úení nákazy, má ihned - PO případě telegraficky -
oznámena býti nejbližšímu úřadu. Aby oľgánové bezp. 
přibl ižně posouditi dovedli, v kteľých případech po
dobné podezření stává, jsou v nás ledujících odstavcích 
uvedeny příznaky jednotlivých nákažlivých nemocí. J e
likož ve všech těchto p)'ípadech ošetřování nemocných 
toliko lékař i náleží, mají orgánové bezp, jen opatření 
jím nařízená pľováděti, aby se předešlo dalšímu ľOZ
šíření nákazy. 

První opatření o rgánů těchto jest to, že dají ne
mocného dopraviti do nejbližší nemocnice. k čemuž 
však nesmí puužito býti povozů k veřejn é dopravě slou
žících, nýbľž toliko nosítek neb VOZl! nemocničních, 
které k tomu konci jsou zvláště uľčeny, - Není-li pře
vezení nemocného do nemocnice možno. budiž nemocný 
bez pľodlení od ostatních obyvatelll domu isolován a 
o jeho ošetřování postaráno. Ošetřovate li má přísně na 
srdce býti uloženo, aby se zd ržel zby tečného styk u 
s jinými osobami, aby dbal úzkostl i vě čistoty a 
desinfekce. Styk obyvatel II domu. v němž se nachází 
nějaká osoba nákažlivou nemocí stížená, s jiný mi oso
bami, má se obmeziti jen na nejnutnější potřebu; škol
ním dítkám budiž návštěva školy zapovězena tak dlou
ho, až zdá se veškeré nebezpečí nákazy vyl oučeno. -
Tento zákaz ml1sí tedy bý ti vydá n a úřadu za úče l em 
vyrozumění školy oznámen, 

Na to budiž v nejb ližším oko lí poptávkou vyše
třeno, zda-li ještě něko lik takov~rch podezře lých one
mocnění se událo, a musí býti v těchto domech ' svrchu 
uvedená opatření učiněna, aby l ékař při příchodu svém 
zdlouhavými poptávkami zbytečně netratil času. - Co 
má ještě při jednotlivých epidemiích nařízeno b5rti, jest 
v každém jednotlivém odstavci řečeno, anebo orgánúm 
bezpečnostním l ékařem, pokud se týče úřadem, případ 
od případu oznámeno. - Viz odst. 158 a 159. 

2. NEŠTOVICE (Blattern, Pocken). Přízna- 33'2 
ky. Nemoc počíná 10-14 dní po nakažení ze
mdleností, závľatí, bolením hlavy, bolestí v údech a 
v zádech, vrhnutím, obtížemi při polykání a horečlwu; 

32 

.1 



498 (333, Cholera.) 

po 3 dnech přestane horečka a počnou se tvořiti nej
dříve v obličeii, pak na celém tě le červenavé nešto
vičky nebo puchýřky, které jsou jako hrášek veliké, 
uprostřed malý tvrdý hrbolek mají a z počátku v sobě 
tekutin u jako voda jasnou chovají, která později se
žloutne a hnisá. Osmého nebo devátého dne nemoce 
zvSrší se horečka, nastoupí delirium (třeš tě ní) a ukáže 
se na sliznici v ústech, . v jícnu a hrtanu a v prúdušnici 
podobná vyrážka; následkem toho naběhnou silně tyto 
části , nebezpečí zadušení nastupuje a z úst teče za
páchající slina. Rovněž naběhnou oční v íč!m a ne
mocný nemll že očí otevříti. Desátého až dvanáctého 
dne neštovice buď prop ukn ou a hnis z nich vytéká 
anebo uschnou a Zll stanou po jich odpadnutí nepomiji
telné jizvy. Lehčím zpúsobem této nemoce jsou t. zv. 
ovčí neštovice, kdežto če rné neštovice (krví naplněné) 
jso ll nakažlivé a končí obyčejně smrtí. 

Opatření: Aby se této nákaze předešlo, mají se 
osoby zd ravé dáti očkovati; očkování nevylučuje sice 
nebezpečí nákazy, avšak Vystoupí-li tato, Vystoupí 
vždy v mírnější zpúsobě. Bylo-li tedy úřadem vše
obecn é očkování nařízeno, mají orgánové bezp. povin
nost, vyšetřiti ony osoby, které vúbec neby ly očko
vány, anebo které před dávn~rm časem se daly očko
vati a které by se měly opětnému očkování podro
biti. Očkování má toti ž {Ičinek toliko na někoHk let a 
má asi po 5 letech býti znovu předsevzato . 

333 3. CHOLERA. Příznalíy. Cholera jest jed-
nou z nejnebezpečnějších nákažlivých nemocí "

vyshlPuje zpravidla v nejteplejších měsících letních. Ona 
se ve své mírnější formě - nazývá »cholera nostras«, 
evropská cho!em 11('bo chol erina a Vystupuje toliko 
ojediněle a není nakažlivou. Při ní následují bílé časté 
prújmy a vrhnutí t. zv. rýžové vody, kúže jest studená 
a modrá, obličej spadne, křeče v lý tkách, hlas stává 
se síplavým a tep jest sotva cítiti. V těchto lehčích 
případech pomíjí nemoc rychle a zřídka kdy končí 
smrtí. Naproti tomu púsobí asiatská nebo indická cho
lera přímo děsivě. První její příznaky jsou: zemdle
nost, prújmy vodnaté bez bolesti (t. zv. cholerina), Č8-
sto vyskytují se však náhle beze všeho přechodu sil
né a časté prlljmy s vyvrhnutím t. zv. rýžové vody. 
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Následuje silná žízeň , teplota těla a tep nápadně kle
sají, nos, lI ši a údy zmodrají, jsou studené, obličej spa
dá, hl as kst drsný bez zvuku, zácpou moče jsou lýtka 
a nohy ki'ečemi zachváceny a konečně nastupuje ná
sledkem ochrnutí nerYl! smrt. -

Přede lití choleře. Aby se choleře předeš l o, jest 
třeba udr;~ovati tělo, prádlo a byt v naprosté čistotě; 
pitnóu vOllu jest třeba dříve vařiti a po případě smi
siti se šťávou citronovou, vínem, octem anebo s 2 
kapkami kyseliny solné; voda, jíž se užívá k mytí 
a umývání náčin í, životních prostředkl!, prádla atd., má 
býti dřive vařena; nebezpečno jest požívati čerstvého 
másla, čerstvého sSrru, ky~elého' mléka a surového ovo
ce; před a po každém jídle mají se ruce mýti a ústa vy
pláchnouti ; třeba jest se varovati nemírného jídla a 
pití a vúbec všeho toho, co múže žaludek zkaziti a 
prújem z]l l!sobiti; škodlivými jsou led a nápoje ledem 
schlazené; aby se předešlo ~ nastydnuti, třeba jest no
s iti pás kolem života nebo prádlo z flanelu. Mezi tím, 
co cholera panuj e, třeba dáti pozor na každé porušení 
záživnosti, odpadnutí chutě, však na častou stolici, 
spojenou s hryzením v břiše a obzvláště na průjem, 

Má-li někdo silný prújem, má si hned lehnouti, teplé 
obkladky na břicho dávati, občas černou kávu nebo 
č. aj s rumem nebo s kognakem píti; dále má vzíti každé 
2 hodiny 15 kapek smíšeniny opia se 2 částmi tinktury 
kozlíkové (Baldriantinktur). Stydnoucí život, zvláště 
ruce a nohy, mají se do teplých šátklI zaobaliti a tříti , 
k čemuž také horkých cihel nebo lahví mlIže býti po
užito. - Aby se zastavilo vrhnutí, má nemocný kOllsky 
ledu nebo studenou vodu v malých douškách poly
kati. - Tak se má předseiíti až do příchodu l ékařova. 
Silných a neznámých léčivých prostředkú, jež v do
bě cholery bývají velebeny, nemá se bez nařízení lé
kařského použíti. Desinfekce má se co nejúzkostlivějí 
prováděti. 

Opatření. Zvláštní ostrou pozornost jest věnovati 
nařízením dle odst. 294-302 od zdravotní komise uči
něným a mají se obzvláště veřejné a domácí záchody 
vždy vydatně desinfikovati. Každé podezřelé onemoc
nění s prújmem jest ihned oznámiti. Byla-li konsta
tována cholera, má se domácí studně ihned uzavříti. -
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Za účelem zamezení zavlečení nákazy vydati se 
mají 2Úpovědi dovozu a sice potřebovaného nečistého 
prádla. šatů, obuvi, postelního prádla, hadrů atd . 
Mají-Ii tyto věci jako cestovní zavazad la dopraveny 
býti, musí býti při přestoupení hranic předepsané de· 
s infekci podrobeny býti. - Obcování cizincú a pocest.· 
ných, kteří přišli z končin cholerou nakažených, musí 
přísně střeženo býti; hostinští a soukromníci mají po
vinnost, příchod takovýchto osob bezprostředně policii 
oznámiti, jež určí, který m zPLlsobem má zdravotní stav 
její kontrolován bý ti. 

Osoby cholerou postižené buďtež ihned isolovány, 
a není-li to možno, do nemocnice pro osoby cholerou 
st ižené dopraveny; rovněž mají se do nemocnice do
p raviti onemocnělí pocestní, žeb ráci, osoby bezpří
střešné a služebné osoby, jejichž službodárce nemLlže 
o náležité isolování jejich se postarati. Vystoupí-li 
náhlé on emocnění v nějaké v eřej n é místnosti, má býti 
nemocn~' dán do oddělen é prostory a jemu nádobí 
k vrhnutí a stolici připraviti a zamazaná místa vápen
ným práškem nebo pískem pokrSrti. Při onemocněních 
v tramvajích a omnibusech musí ostatní pasažéři ihned 
vystoupiti, nemocný buď do nejbli žší nemocnice nebo 
přístřeší dovezen a povoz náležitě desinfikován . 

Do místností, kde cholerou stížené osoby jsou, ne
smí žádné životní prostředky přinešeny a v nich ztrá
veny býti a budiž každé zavleče ní předmětú v nich 
se nal ézajících co nejpřísněji zakázáno. 

Shromážděn i většího množství lidí kteréhokoliv 
zPLlsobu (jako trhy, posvícení, poutě, procesí atd.) jsou 
po dobu ep idemie zakázána a má býti obecenstvo po
učeno, aby se zdrželo n ávštěvy veřejných místností 
(hostincú atd.). 

vývoz mléka. masa, ovoce, zeleniny a ryb v čer
stvém stavu jest po dobu epidemie zakázán, rovněž 
sbírání a transport obnošených šatú, prádla, obuvi 
atd . Osoby, které přicházejí z končin cholerou sti že
nS'ch, nesmí spolu nésti ani špinavé prádlo, ani ži
votní prostředky. 

Dohled na osoby po drahách a parolodích přichá
zející patří zvláštní komisi. Další opatření nařizuje 
polit. úřad případ od případu. - Viz instrukci o cho-
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l eře z 5. srp na 1886 Č . 14.068. pro král. České publi
kovanou v zákonn íku zemském z 20. s rpna 1886 Č . 67. 
a z 18. července 1892 Č. 43. z . z. a poučení o choleře. 
vydané výn. min. vnitra z 26. srpna 1892 Č . 19.460; 
dále nař. mÍstodrž. král. Českého z 30. řijna 1886 Č . 
78. z. z. a nař. min. vnitra z 2. září 1892 Č. 164. ř. z., 
týkající se opatření pro případ vypuknutí cholery v 
tuzemsku a zákazu vývozu život. prostředkú, sbírání 
hadrLl a podom. obchodu mlékem, máslem, ovocem 
a ·zeleninou. 

4. Diphtheritis - záškrt. Příznaky: Záš'krt 334 
jest nakaž livá nemoc, která se ponejvíce u dětí 
a mladistvých osob vyskytuj e, počíná horečkou a mra
zením, na to dostavují se potíže při polykání, ž lázy 
na čelistech naběhnou a na mandlích a s liznici jícnu 
objeví se bělbšedý povlak, kter~r pevně lpí a kdy ž 
se násilně smyje, kr vácející místa po sobě zanechá
va jí. Později zatáhne se hrtan, nastoupí chraptivost, 
těžké dýchá ní a nebezpečí zadu šenÍ. Jestliže i nos byl 
touto nemocí postihnut, teče z něho smrdutý močkov~' 
výtok. 

Opatření. K ulehčení pro nemocného lze až do pří
chodu lékařova asi na šp ičku nože kyseliny tavelníkové 
(Salizylsaure) v podobě prášku rourkou do hrdla a na 
mandle vefoukno uti, po 5 minutách clllllnáčem bavlny 
vvtřÍti a to každou pftl hodiny po delší čas opako
vati. Dítě má pilně kamencem, nadmangaiíanem nebo 
chlorečřIanem draselnatým nebo kyselinou tavelní!(O
vou kloktati. Dalši ošetřování, jmenovitě vstřikování 
(ilije.kce), léčiv é syrovatčiny (tIeilserum) přináleží lé
kaři. -

5. OSYPKY. Příznaky: Jimi bývají ponej- 335 
více děti a mladistvé osoby zastiženy; nemoc t 
objevuje se 10-14 dní po nákaze a počíná lehkou ho
rečkou velkou citlivostí očí vúči světlu a iich slzením, 
delší k'ýcháním, r5/mou a kašlem. Asi po 3 dnech ho
rečka vstoupí a Vystupují nejdříve na obličeji, pak na 
krku prsou, a na celém těle přečetné jemné jako čo
čka ~elké bledočervené skvrny, jež asi 9. den nemoce 
počínají mizeti tím zPúsobem, že kúže se loupá; h~: 
rečka zmizÍ. - Osypky končí zřídka smrtí, zpúsobu]l 
však často zapálení očí, UŠÍ, a plic. 
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336 6. MOR jest horečná nákažlivá lIemoc, při 
lllZ boule na kůži a snitivé zapálení a hnisání 

žláz mízních v slabinách anebo také pod p<Ížím a na 
krku Vystupují. Po zmalátnění dostavuje se silná ho
rečka a tr-eštění a po 'několika dnech vystupu jí boule 
a naběhnutí žláz, jež při příznivélll prÍlběhu nemoci 
v několika dnech propuknou a hnis z nich vyteče, 
kdežto při nebezpečném prúběhu nastupuje ve 3 dnech 
otrávení krve a smrt. . 

Předpisy o moru viz v odst. 158. 

337 . ÚPLAVICE (I(uhr, Dysenterie). Příznaky: 
, ,vUplavIce zachvacuje střevo tím způsobem, že 

s lIznJ .z laza tlustého střeva se zapálí. Nakažení povstává 
? tOI~~1 po ,osobách úp}a--:icí stiženirch nebo předměty. 
Kt~l e s mnl! ve sPoJem byly (na př. noční nádobí. 
pradlo, záchody atd.). Nejdříve dostavuje se špatná 
chuť., ~íze~, vrhnutí, prújem s bolestmi břicha, potom 
velm~ c,asty, skoro kažcl ou hodinu se opakující prújem 
se sIlny ml bo}~st!l1i v. břiše a vychází ven buď šedý 
hlen (t. zv. brIa uplavlce), nebo hlen silně s krví smí
šen:\' (t. zv. červenka). K tomu dostavuje se zmalátně
los~ a ,často mdloba .V případech lehkých nastupuje po
lepsem ve 4-8 dnech, v případech těžkých množí se 
sh?r~ uvedené přízna!cy, celé kusy sliznice střevné vy
chazl a smrt nastupuje při úplném bezvědomí. 

338 8. ŠARLAT, SPÁLA. Příznaky: horečka; 
o vY prÍlběhu nemoci vypukne šarlatová vyrážka 

na kuZ!. Nemocí touto bývají ponejvíce dítky a mladi
stvé osoby postiženy. Ona vypuká obyčejně 4.-7. den 
po ná.lc~ze a počíná mrazením, mnohdy také horečným 
n~razellIm, vysokou teplotou, dávivostí, bolením hlavy 
v;eobec.no~ zmalátnělostí ÚdLl, vysokou horečkou, pul~ 
presal1uJ.e casto 150 tepú v minutě; sliznice hrtanová a 
mandle JSou oteklé, tmavě začerven alé a zpúsobují bo
lest, nepokojný spánek. třeštění se střídá s lhostejností. 
ASI PO 2 dnech ukáže se vyrážka. nejdříve na krku 
záležející v malých, hustě posetirch šarlato v~rch skvr~ 
nách, jež v dalších 2 dnech celé tělo pokryjí. Čtvrtého 
ž pátého dne vyrážka zbledn e, horečka klesne,. kúže 

se v dalších 8-14 dnech loupá, často ve větších kous-
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cích a sice nejsilněji na nohách a na rukách; je-Ii prů
běh příznivý, nastupuje pozdravení v 20- 30 dnech. 

9. TYFUS (hlavnička). Příznaky: Nemoc 339 
počíná zmalátnělostí. bolením hlavy, závratí, bo-
lestí v údech, špatným spánkem a chutí, prlljmem, ho
rečkou, která stoupá; červené skvrny ukazují se na 
prsou a břichu. Průjem jest šedožlutý, podobný hráško
vé polévce, střídá se se zácpou; břicho jest poněkud 
oteklé, a působí při slabém stlačení citlivé bolesti. Po
zději nastupuje úplná lhostejnost, konečně třeštění a tím 
krise (rozhodný okamžik), po níž následuje buď smrt, 
anebo poznenáhlé pozdravení. Ošetřování přináleží jen 
lékaři. 

10. Tl!BE~KULOS~ (Abzehyung, v~ch~vind- 340 
sucht - "byte, souchottnY) nelll - p rJ sne vza-
to - nákažlivou nemocí, přes to že jest u vysokém 
stupni nákažlivou. Ona nabývá větších rozměrÍl a Vy
žaduj e ročně mnoho obětí. Následkem jejího rozšíření 
uznaly skoro všecky státy potřebu ene rgických opa
tření, aby pokud možno zhoubn é účinky její 
potlačily. Ona záleží v onemocnění dýchacích orgánÍl 
a přenáší se vdýcháním t. zv. tuberklí (chochlíkÍl, sval
cÍl). Tento bacillus rozšiřuje se suchým a rozmělněným 
chrchlem (výplivkem) souchotinářÍl a byla jeho existen
ce v prachu na živějších střediscích na mnoze doká
zána. Tuberkule mohou však také požitkem nevařeného 
mléka tuberkulosních krav do těla př ivedeny býti a 
bývají také z výplivku mouchami na pokrmy přene
šeny atd. Nemoc má na mnoze zdlouhavý průběh a 
vleče se po několik let. Ridší jeií ZPllsoba t. zv. rychlé 
úbytě (galoppierende Schwindsucht) Vystupuje náhle a 
usmrcuje v několika týdnech nebo měsících. 

Lidé, slabší konstituce tělesné, kteří mají špatnou 
,výživu, v nezd ravých, v lhký ch bytech resp. v pracov
nách se zdržují, podléhají snadno této nemoci. 

Opatření: Všeobecné , předpisy o potlačování tuber
kulosy byly vydány jen pro obvod správy železniční 
v~'nosem min . z 31. prosince 1904 Č. 43.828, jež zní: 

Volné plivání v čekárnách, síních, že l ezničních za
stávkách, v restauracích, skladištích, živnostenských 
výrobnách. v kancelářích, kasárnách, a osobních vozech 
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zakázáno jest pod trestem 2-200 I( nebo vězením od 6 
hodin do 14 dnft. Tato výstraha má se ve všech shora 
uvedených místech veřejně přibíti a mají ve všech 
těchto prostorách přiměřená, vodou n ap lněná plivátka 
se nalézati. 

O náležité čištění všech nádražních místností a vo
zft má býti postaráno a toto, pokud možno, v mokré ce
stě provedeno. 

Šaty, prádlo, a spotřební předměty osob tuberkulo
sou stížených mají býti přiměřeně desinfikovány, po
kud se týče, na rozkaz lékaře zn ičeny. Byty mají po 
Ílmrtí nemocného vápnem čerstvě natřeny a podlahy 
roztokem sody omyty. • 

Zvláštní pozornost mú věnována býti k tomu, aby 
všecky předměty, jich ž se užívá v nádražních restaura
cích a kuchyních byly pokud možno v největší čistotě 
udržovány. Osoby, o nichž dokázáno, že jsou stiženy 
tuberkulosou, nemají v nich býti zaměstnány. 

Poznámka: Návod, dle kterého má se při desinfekci 
předsejíti, vydán byl výnosem min. vnitra z 16. srpna 
1887 Č. 20662 z r. 1886; tento návod byl pro král. Če
ské uveřejněn vyhláškou česko místodržitelstvím ze 
dne 11. zář í 1887 č. 56 Z. z., na Moravě vyhláškou ze 
dne 2. zář í 1887 Č. 88 z. Z. a ve Slezsku vyhl. z 31. 
srpna 1887 č. 43 Z. Z. 

IX. TRHY A OBCHOD POTRAVINAMI. 

TRHY. 

341 TÝDENNÍ A VÝROČNÍ TRHY. Tržní řády 
jednotlivých obcí obsahují tato společná usta

novení: 

1. Všeobecně má každý právo docházeti na trhy se 
vším zbožím, jež na trzích jest obvyklé. 

2. Předmětem obchod u tržního jsou: potraviny. pří
rodní výrobky, hospodářské a polní nářadí, výrobky, 
jež náležejí k vedlej šímu obvyklému zaměstnání venko
vanú z okolí, domácí prúmyslové výrobky a obyčejné 
věci pro denní spotřebu. Zboží, jehož prodej je vázán 
kOllcessí, smějí však i na trzích prodávati toliko živ-
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nostnÍci, kteří na ně koncessi mají. - Prodej léčivých 
bylm na trzích a v síních tržištních dovolen jest ob
ch9dníkflm bylinami, předpOkládajíc, že tyto jsou úpln ě 
nrskodnými, dle platných zákonl! vflbec přípustn ý 
k P!'o~ejj z ruky a že nejsou ani smíšeny, aniž jemně 
rozrezany. 

3. Trhy jsou ona veřejná místa, nebo ulice, které 
byly prodavačúm k prodeji městským úřadem (magi
strátem) vYkázány; postaviti se tedy na jin~f ch místech 
a na nich prodávati, jest zakázáno a prodavači buďte 
z nich vypuzeni a úřadu oznámeni. 

4. Po dobu trhu není dovoleno postaviti vozy, vo
zíky atd v cestě stojící - na místech, která jsou k tr.hu 
vykázána. 

5. Ve větších městech odbývají se tak é denní trhy 
pro nejdfIležitější předměty denní potřeby a jsou do
tyčná místa majitelúm stánkfl za pachtovné na 
delší dobu pronajata. - J inak odb~f vají se obyčejně tý
denní trhy jednou nebo vícekráte tý dně - v určité 
dny. --

6. Trh počiná v ranních hodinách a končí dle míst
ního obyčeje v poledne, nebo odpoledne nebo i na ve
čer. Po úředním (officielním) ukončení trhu nesmí bý ti 
n;c prodáváno a stánky musejí býti co nejrychleji Vy
klizeny. -

7. Obchodníkflm jest dovo leno, větší množství zbo
ží v schránkách - pflvodně na trhu obvyklých (na př. 
v pytlích, koších, v kadečkách atd.) prodávati; při tom 

jest každé zařízení, kterým by koupěchtivý ohledně pra
vého obsahu schrány v omyl mohl b~f ti uveden, co nej-
přísněji zakázáno. Prodavač jest povinen k žádosti kUPce 
každé množství žádaného zboží odměřiti nebo odvážiti 
a při tom toliko náležitě cejchovan~fch měr, závaží a 
vah použíti. Tyto musí b~l ti tak umístěny, postaveny 
nebo položeny, aby každý měření nebo vážení mohl 
kontrolovati. 

Poznámka. Na základě v~l n. min vnitra ze dne 23. 
zář í 1871 č. 2007 bylo nařízeno náčelníkúm zemským, 
aby obce zřídily pro měření a vážení orgány. jež by 
pro tuto službu přísahu složily anebo místopřísežný s li b 
činily. Orgány tyto zřizuje obec, potvrzuje, do přísahy 
nebo do místopřísežného slibu béře je politický úřad 
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okresni, jemuž mají bý ti obcí oznámeni. Měření nebo 
váže ní děje se za malý poplatek a múže jeho každ~' 
použíti. 

8. Prodal-li obchodník na trhu někomu své zboží, 
nesmí je více bez svolení kupce nikomu prodati. 

9. Ohledně překupnictví a předkoupě zboží (před 
početím trhu) jest ponejvíce u činěno opatř en í, že 
ve dnech tržních anebo vLlbec v obvodu města k pro
deji přinesené životní 'prostředky (vejce, drúbež, ry by , 
čerstvé nebo sušené ovoce atd.) před určitou hodinou 
(obyčejně před ll. hodinou dopoledne) nesmí býti od 
př ekupníkú nakupovány, aby obecenstvo tyto předměty 
nemuselo dráže z druhé ruky kou piti. 

10. Všem stranám na trhu, dá le nosičftm na trhu 
zaměstnaným a jiným osobám v~i pomocnÝm jest naří
zeno, ' aby se mezi sebou a vúči zřízencúm tržním sluš
né chovaly. - Osoby pokoj a pořádek na trhu rušící lze 
z trhu orgány dohl edajícími vyp uditi (výn. min. vnitra 
z 26. listopadu 1877 Č . 361113) . . 

ll. Prodavači mají všech nařízení tržních komisarú 
v příčině policie tržní a dozoru na míry a váhy po
slechnouti a jim při záznamech tržních cen pravdivé 
zprávy dáti. 

12. Komisaři jsou oprávněni, v místnostech, ve kte
rých se potraviny a požitiny prodávají nebo uchová
vají, p'O dobu obvyklého obchodu anebo jestliže míst
nosti jsou pro obchod otevřeny, rev ise předs evzíti, aneb 
ukázky těchto předmětú, jestliže prodávány jsou na ve
řejn~ch místech, na trzích, náměstích, ulicích nebo po
tuln ě, dle volby své na zkoušku vzíti. 

13. Zboží, jež se jim zdá býti zd raví škodlivé, mají 
zabav iti a úřadu k dalšímu jednání odevzdati. 

14. Komisaři mají na zachování předpisú tržního 
řádu dohlí žeti, spozorované vady odstraniti a přestupky 
úřadu oznámiti. 

15. Osoby tržním úřadem najmuté musÍ na prsou 
nositi jim přikázaná čísla plechová, nesmí ne svúj účet 
žádný obchod provozovati, a smí od stran za své vý
kony toliko mzdu dle tarifu požadovati. - Každá vý
tržnost jeiich budiž tržnímu úřadu oznámena. 

O tom, jaké v lastnosti musí míti tržní předměty a 
životní prostředky. viz odst. 346 a 351. 
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Orgánové bezp. mají při dohledu na trhy tržním 
kom isarům oh ledně provádění policejních tržních před
p isů a ostatním orgánúm obecním v příč in ě vybírání 
dávek a poplatků od trhovců nápomocni býti, když o to 
žádají. 

Strany, které vedo u stížnosti ohledně jakosti zboží. 
váhy atd., mají býti odkázány na tržního komisaře ; 
spory, hluk zpúsobuj ící, zlořečení atd. nesmí naprosto 
trpěny býti; - výtržníci b uďtež po případě odstra
něni. 

Orgánové bezp. mají obzvláště dáti pozor na zlo
děje, podvodllíky, cikány, přicestovalé žebráky, osoby 
bez prúkazú, osoby notoricky všeobecně n ebezpečné a 
na ty, jimž návštěva trhú a posvícenských slavností 
jest zakázána, aby všem přestupkům zákona předešly. 
Osoby, které jsou podezřelé, mají žádány býti o iich 
legitimací a ženou-li dobytek, o jich pasy dobytčí. 

Co se týče těchto osob, nemá toliko bý ti dohlíženo 
na tržiště, n~' brž - a to zvláště při vě tš ích týdenních 
a vhočních trzích, také na veřejné místnosti. herberky. 
výčepní místnosti, - boudy pro diváky, atd., v ulicích. 
a na veřejných místech mají konány bý ti obchLlzky a 
vúbec o to pečováno, aby byl zachován nerušený styk 
návštěvníkú trhú. -

J sou-li na trzích, zv l áště výročních zvláštní boudy 
pro diváky zřízeny anebo ná rodní radovánky uspořá
dány, platí o nich to, co v odst. 201-208 bylo uveden o 
o představeních: o dohlídce na obecenstvo platí to. co 
o dohlídce na ně při posvícenských slavnostech v odst. 
209 bylo řečeno. 

Byl-li trh ukončen, má býti též o vyprázdnění mí
sta postaráno. 

II. DOBYTČí TRH 1. odbývá se obyčejně jedllou 
týdně a trvá od rána až do večera. 

2. Pí-ed a po ukončení trhu - kteréžto okamžiky 
oZllé\rr:LJj í ~e v místě obvyklými znameními, nesmí žád
ný kus dobytka b~' ti prodán. 

3. Pro trh dobytčí jest také místo vykázáno. a ne
smí mimo toto místo žádný kus dobytka prodán býti a 
tímto zpúsobell1 pokoutní trh dobytčÍ vzniknouti. 
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Doby tek ~ná ~ostaven ~ýti, na trhu v zás tupech dle 
druhu, .y, odde lenych, otevrenych a k tomu určený cI 
st:1nOvlstlch, I 

,5, Zví~at,: na trhu se r;ach ázející, a obzvláště bÝci 
rr;USI bl!~ retezy nebo sIlnymI provazy k zábradlí uvá: 
zana by tl. ' 

,6: Zakázállo,. je.st, Ila trhu po dobu trhu dOby tek 
krmItI nebo nl1paJetI , 

7. Ohledně zvířat na trh přihnaných musí zá kon n '. 
př edepsané pasy předloženy bý ti (viz odst. 353), C 

8 . . Nemocn~_ ~vířata neb,o t~, kte rá zdají se n ějaké 
n~m~cI p~de~relyn;I, nesmI ,~y tI na trh připu š tě na, 
ny brz musI by h Illlana na zv lasť oddělené místo a mu
Sl se ohledně nich předseiíti dle policejně ZVě I:olékař 
ských předpisů (viz odst. 358). -

p. ~~ířata" ~terá b~.1_a y~o~ána ~Ie váhy porážkové. 
mUSI bY,t~ z~ Hcelem ZJIste~I pch v~hy za ž iva úřední
mu odv,azel1l podrobena, zacez mUSI prodavač zapraviti 
obv ykly poplatek. 

10. Kulhavá nebo během dopravy z ran ěná zvířata 
mohou se svolením zvěrolékaře prod á na birti i mimo 
tržní dobu a v jiných dnech tržních. 
, ll; Ob~c v~k?náv~ n~ ~obytčím tr~u dl e stávají

clch zakonu polICII zverolekarskou a trzní, dohlíž í ob
~vláště ~.a zachování předpisÍl tržního řádu, a vybírá 
Jako maJitel dobytčího trhu dl e stávajícího regulativll 
ustanovené poplatky. 

O tom, jak se mají návštěvníci trhu chovati, o do
hledu na trh se strany orgánÍl bezp. viz odst. 341 o řá
du v příčiné honění doby tka v. odst. 375, o týrá~í zví
řat v iz odst. 374. o správě odst. 174. 
342 REZNíCI. 1. Živnost řeznická (také řezníkil 

koiíských - a uzenářská) jest ž ivností řeme
slnou, tedy ž ivností, při níž jde o z ručnosti, které VY
žadují vzdělání v živnosti vyučením a delším zaměstn:i
ním při ni (§ 14.-14. f živ. ř.). 

2. Prudej masa zkaženého nebo od nemocných zví
fat poc~áz,ejicího anebo neprohlíženého (v. odst. 154) 
Jest zakazano a propadne zabavenÍ. 

3. Stranám nesmí - vyjma že by o to výslovllě 
žádaly, přiváženy býti kosti tuku a masa prosté a bez 
morku. 
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4. Přívažkem rozumí se m enšÍ části masn é jako 
hlava a jiné upotřebiteln é kosti. Nejvyšší připustitelný 
přívažek na 1 kg. masa - jest v jednotlivých místech 
obyčejem určen a nesmí spolu i s kostmi přesahovati 
jisté proce nto celé vá hy masa. . 

5. Váha llIusí býti tak postavena, aby kupec vážení 
mohl kont roiovati (o falešných závažích a váhách viz 
odst. 174). 

6. Řezníci musÍ míti vždy dostatečnou zásobu ma
sa lIesmějí nikomu onen kus masa , jehož si přeje, ode
přÍti, byť by kupec nebyl s tá lirm odběratelem (viz odst. 

(84). - . t ' b ' t' 7. Jelikož ceny masa JSou us anoveny. mUSI Y I 
lIa tab uli oznámeny. Za kusy, které obzvláště byly vy
ří:'lIuty nebo odděleny neplatí se podle jich váhy, ný brž 

elle pr-edepsané neb o jinak obvykl é sazby (o překro
čení sazby v iz odst 182). 

8. V stáncích řeznických má býti zachovávána nej
vmí čistota, místnosti musí v urč itých obdobích če r
s tv ě obíleny anebo jsou-Ii olejovou barvou natřeny, 
vždy čistě omyty b~r ti. 

9. Váhy, závaží, špalek na sekání atd. a všechno 
lIáJ-adí a náčiní musí v čistotě udržovány býti a zapo
včzeno jest nečistých. krví nebo skvrnami zašpiněných 
lIebo potřísněných šátkit použíti k podložení masa ve 
stánkách. 

10. Maso musí - obzvláště v l étě před sluncem a 
hmyzem chráněno bý ti přikrytím čistýnli šátky. 

ll. Vyložení nebo vyvěšení masných částí nebo 
vnitřností na chodníku, nebo celého poraženého zvířete 
nebo sádlo vých stran před krámy řezníkfI a u zenářfI 
iest zakázáno. 
. 12. Rovněž jest zakázáno použíti- olověných plomb 
při masných předmětech (v. odst. 355). 

13. Ve sporech mezi řezníky a jich zákazníky jsou 
příslušnými živnostenské úřady, pokud se týče tržní 
komisaři. 

14. Řezníci konští podl éhají svrchu uvedený m usta
novením. Porážky a místnosti, určené pro prodej koň

ského masa musí, jako takové výslovně označeny býti. 
Poznámka. Tam, kde není zvláštních zvěřinářÍl , 

jsou řezníci oprávněni také k prodeji zvHiny. (VÝn. 
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mÍl~ .. vn}tra z ~. le<;lna 1896 č. 31.816.) - Řezníkům oří
SIUSl vyhradne oravo orodávati surové hovězí telecí 
vepřové a skooové maso, řeznickým uzenářiIm 'výrob; 
a, prodej u;;eného masa a špeku, a uzenek; oběma po
razka veprového dobytka a prodej surového masa a 
sád la (min. vnitra z 2. října 1885 Š. 14.056). 

343 PEI(AŘSI(Ý ŘÁD. 
1. V pekár'nách, v pekařských kuchyních a 

v místnostech, kde mouka je uložena - nesmí pomoc
níci a učedníci pekařští spáti a se oblékati. 

2. Rovněž jest jim zapovězeno v místnostech těchto 
se holiti, česati, sobě šaty cíditi anebo takového náčiní 
-- ja}~o mýdlo. k holení, misky k holení, břitvy, hřebeny, 
kartace, cermdlo na boty atd. ukládati nebo nechati 
ležeti. 

3. Dříve než mouky se užije, musí tato býti prosypá
II a, a ,ka~d~ ne~istota z ní ?dstraněna. Pekařské necky 
n~~m}.vbyt! z cm ku p~bo clI1kovým plechem položeny. 
Pn Sl,s~e~l ne~ek v bl)ym ~Iechem položených dovoluje 
se uniI Jen drevenych n<lstroiiI a doporučuje se jich 
vymytí po odstranění těsta. 

4. Když se necky čisti , mají se předem vyškrabané 
kousky mouky rozpustiti; pavučiny mají jak v pekár
nác~ ta~ v komorách vna mouku b:Hi vymeteny a by
lo-li v mch sklo roztluceno, toto co nejpečlivěji smeteno 
a odstraněno. 

5. Stejná pozornost má býti věnována nahození stěn 
a stropú a má každé poškození, kter~Tm by zP{lsobeno 
bylo znečištění pekařských místností, služebnému pánu 
oznámeno býti. -

6. Přísně se zapovídá mezi prací kouřiti a viibec 
vše to dělati, co by ošklivost vzbudilo. 

7. Chléb musí býti připravován z č i sté a dobré 
mouky a má býti zdráv. 

8. Chléb má býti nad to nál ež itě vypečen porovat\/ 
a hnědé barvy, nemá býti ani mokrý, ani ' špekovit~ 
(jílovitý) ,ani písčitý, plesnivý nebo stuchlý, hořký ne
bo kysely, neslaný nebo dutý, s cizími částmi smisenv 

a ani málo ani příliš vykvašen. . 
9. V prodejných místnostech musí váha a cena jed

notlivých druhů pečiva býti uveřejněna a musí v nich 
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býti cimentovaná váha misková s příslušnými závaž ími 
po ruce, aby obecenstvo mohlo jich k převážení zboží 
použíti. (O ialešných váhách a závažích v. odst. 174, 
o překročení sazby odst. 182.) 

10. Zapovídá se v pekárnách držeti psy. 
ll. Pekařští pomocníci nesmí se u vrat anebo do

konce na ulici ukázati v nedostatečném oděvu. 
12. Každ~ přestupek tohoto předpisu tresce se na 

pomocníku a učedníku vězením, na mistru však, kter.ý 
nedostatečně dohlíží na své zřízence, pokutou. Tržni 
komisař má každý zlořád úřadu oznámiti. 

13. Pekařský řád má v pekárnách k nahlédnutí pro 
každého po ruce býti. 

O zatajení nebo zdráhání se, prodati zboží; viz 
odst. 184. 

Mouka smí ve všech SVýCll zPLIsobách a jakostech 
toliko z čistého obilí připravena býti a nesmí se v ní 
nalézati námel. koukol a jílek otravn~T . Dle svých vše
obecných vlastnosti má býti bílé nebo žlutavé barvy, 
suchá, a když se na III rukGu přitlačí, nemá chomáčky 
tvořiti, ona nemá dále býti písčitá , kyselé nebo hořké 
příchuti a nesmí v ní b1/ti roztoče, červy anebo stop
katé výtrusy (Pil:zsporen) , dále minerální přimýšeniny 
,: jedovaté těžké kovy. 

Smísení jednoho druhu mouky s druhým méně 
cenným, zviáště s bramborovou, ječnou , rýžovou, o
vocnou moukou a moukou z luštěnin. není dovoleno. -

OBCHOD POTRAVINAMI. (Zák. z 16. 344 
ledna í896 Č. 98. ř. z. pro r, 97.) 

I. Obchod potravinami (obchod věcmi k výživě 
a k požitku sloužícími), prostředky kosmetickými, hrač
kami, čalouny, předměty oděvními, s iídelný m nebo pit
ným náčiním, které jest určeno k vaření nebo k uscho
vání potravi,l nebo ku potřebě při nich, dále vahami, 
měrami nebo jill~-mi měřícími přístroji, jichž upotřebeno 
býti má při potravinách, užívání jistých barev k malo
vání pokojů, konečně obchod petrolejem jsou podro
beny ustanovením tohoto zákona. 

2. Dozorčími orgány jso u orgánové úřadů politi
ckých (vztažmo magistráty měst s vlastním statutem) 
ZEjména zeměpanští lékařové okresní, jakož i ti orgá 
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nové samosp ráVI1~l ch sborů. kteří k tomu j~.ou určeni 
zákonodárstvím zemským. 

3. Tito orgánové maii právo, v místnostech. v nich ž 
- předm ěty druhu v § 1. označeného se chovají. nebo 

které k uschování. vy ráb ění nebo ku připravování ta
kových předmětt'! ku prode ji určených slouží. konati 
revise pro výkon tohoto zákona v obyčejných obchod
ních hodinách nebo kdy'ž místnosti za příčinou obcho
du jsou o tevřeny . Dále jsou oprávn ě ni. z předmětťt 
d ruhu v § 1. řečeného " které jsou v dotčených míst
nostech a z látek t1m shledaných. které určeny jsou 
ku přípravě těchto předmětLI. pak ze předmětů druhu 
v § 1. řečeného, které prodávají nebo na prodej cho
vají se na veřejn';' ch místech, na trzích, náměstích 
s ilnicích nebo obcházenim z místa na místo. podle své 
volby vyj ímat i okázky na s tv rzenku ku prozkumu. -
Cetníci ne slIl í předsevzíti ani revise ani konfiskace, 
l1~i brž mají to, co zpozo rovali . p říslu šnému úřadu o
známiti. 

8. Nových látek, kterých dosud nepotřebuj e se 
k výrobě midobí ustan oveného k jídlu. pití. vaření. k 
l,schování potravin, pak nářadí. váhových mis ek, měr 
a jinS'ch měři c ích přístroili jichž užíváno býti má při 
potravinách. nesmí dříve k v~r robě těchto předmětú 
bSrti upotřebeno , dokud ministerium věc í vnitřních ne
vysloví, že s e jich užívati mMe. 

9. Kdo by proti předp i sům § 3. odepřel přístupu do 
místnosti. vyb rání okázky nebo revisi , ač-Ii jeho jed
nání nezakládá sk utkovou povahu činu podle obecné
ho zákona trestního přísněji trestného, stane se vinen 
přestupkem a potrestán buď vězením od 1-14 dnLl. 
nebo na penězích od 10-200 korun. 

10. Kdo by proti nařízením k ochraně zd raví vy
daných nebo proti § 8. jednal, budiž pro tento přestu
pek vězením od 3 dnů až do 3 měsíců nebo pokutou 
od 10-,1000 korun trestán. 

ll. Přestupkem vinen se stane a budiž potrestán 
vězením od jednoho týdne až do 3 měsíců , s čímž ta
ké peněžitá pokuta až do 1000 korun spojena m ÍLže 
býti, nebo na pen ězích od 10-1000 korun. kdo: 

a) by potraviny pro oklamání v obchodě a tržbě 
padělal nebo zfal šoval : 
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b) kd() by vědomě pot raviny. které jsou padělan é 
~!alšov~né, zkažené, nezralé. nebo které na své vý~ 
zlvnos Ťl p,)zbyly, na prodej choval nebo prodával pocl 
fo rmou nebo označením k oklamání zPltsobilý m: l eč 
by kupec tento stav znal nebo patrně poznati musil : 

c) kdo potraviny pro oklamání pod fa lešný m zna
če ním na prodej chová. nebo prodává. 

12. kd.) by iednání v § ll. pod lit. bl a c) jme no
vaná z llI~dbalosti spáchal. bude za tento př estupek 
vězením 0.1 3- 14 dnlI nebo pokutou od 10- 600 korun 
tres tán. 

13. Za falešné označení potravin nebudiž pokládáno 
livádí-li se potravina do obchodu pod označením co cl ~ 
povahy a jakosti zboží vlIbec obvy klý m, kte ré se m!l 
nepřiklád á v úmyslu k oklamání směřujícím. Za zfal
šování potraviny nebudiž pok ládáno. jestliže s e k ní 
přimísí některá neškodná látka nebo smíSÍ- li se s ne
škod ný mi prostředky, aby potravina učin ěna by la I: 
dalš ímu w;chování nebo k zaslání trvanl i v ěj š í nebo Ke 
spotřebě zpúsobilejší, ač-li postupem tlmto váha nebo 
mí ra pro oklamání se nezvÝšÍ nebo horší jakost po
traviny se nezakryje. 

14. Pro přestupek bude vězením od 1 týdne až do 
3 měsíCLl nebo pokutou od 10-1000 korun trestán, kdo 
»neclbale« 

a) potraviny . k obchodu nebo k tr ž b ě uréené. tak 
přip ravuj e nebo konservuje, že jejich požívání jest ZPlI
sobilé škoJiti zdraví lidskému: 

b) předměty, jichž požívání zPlIsobilé jest škodlivé 
zdraví lidskému, za potraviny na prodej chová, pro
dává neb(I jinak do obchodu uvádí. 

15. Pro přestupek bude vězením od 3 dnú až do 
3 měsícLI nebo pokutou od 10-1000 korun trestán, kdo 
»nedbale « 

a) kU\:hYňské, jídel ní nebo pitné nádobí a náčillÍ, 
II !'čen é k uschování potravin nebo ku potřebě při nich. 
pak váhy a míry k užíván í při potravinách určené, tak 
vy rábí neb o upravuje. že by užívání t ěchto předměŤi'1 
k jejich určenému nebo předvídatelnému účelu bylo 
7p ůsob il é u5koditi Iid~kému zdraví : 
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b) prodává nebo na prodej chová předměty v § 1. 
uvedené, ač mu jejich povaha zdraví škodl ivá mohla 
býti známa, při užití povinné (;patrnosti; 

. c) kdo nedbale předmětů v § J. dotčel1~'ch nebo 
vůbec nádobí ku potřebě s potravinami, které jsou ur
(eny k obchodu, užívá zpúsobem zdraví škodltvým, 
ač mu to mohlo bý ti známo při užití povinné pozor 
posti. 

16. Pro přestupek tresce se vězením od 3 dnů do 
3 měsíclt nebo pokutou od 10--1000 korun, kdo ne
dbale : 

a) kosmetické prostředky. hračky, čalouny. před · 
měty oděvní tak vy rábí nebo upravuje, že užíváui 
těchto předmětft k jejich určenému nebo předvídatel
nému účelu jest zpúsobi1é škoditi zdraví lidskému; 
- b) kdo nedbale prodává nebo na prodej chová 
pledměty v § 1. dotče né. ač mu jejich povaha zdraví 
škodlivá při povinné pozornosti známa býti mohla. 

17. J ednáf1í v hořejších paragrafech uvedená za
kládají přečin, když z toho vzniklo těžké poško-:-,ení tě 
I(,sné nebo smrt člověka. Trest v prvním př ípsdu vě· 
zení od 1-6 m ěs íci'!. s čímž spojena býti mfIže také 
peněžiti pokuta až do 1000 korun , v dr uh ém pI-ipadč 
tllhé vězení až do 1 roku , s čímž spo jena bý ti múže 
bké peněžitá pokuta až do 2000 korun. 

18. Pro přečin tuhého vězen í od 1- 6 měsíc{l. spo 
jeného, evelltlleln t s pokutou až do 1000 korun tresce 
~e, kdo vědomě : 

a) potraviny, které určeny jsoll k obchod u a trž
bě, tak připravuje nebo konservuje, že požívání je
jich jest zpúsobiIé uškoditi zd raví lidskému; 

b) kdo vtdomě předměty, jich ž požívání jes t ZPll
sobilé uškoditi zdraví lidskému, za potraviny prodávú, 
na prodej chovú anebo jinak do obchodu dává; 

c) kdo vědomě kuchYÍÍské. jídel nÍ. pitné nebo ji
naké v § 1. dotčené, náčiní, pak váhy a míry, dúle 
kosmetické prostředky. hračky. čalouny. předměty 
oděvní takým zpúsobem vy rábí nebo uprav uje. že ji c: h 
užívání k jejich určenému nebo předvídatelnému úče
lu jest zpúsobilé škoditi zdraví lidskému ; 
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d) kdo předměty svrchu uvedené prodává, na 
prodej chová nebo jinak do obchodu dává nebo jich 
způsobem zdraví škodlivým užívá ku potřebě pro 
jiné. 

19. Jestli že by trestný m jednáním v § 18. uvede
nS' lI1i způsobeno bylo těžké poškození tělesné nebo 
smrt člověka, budiž přečin tento potrestán tuhým vě
zením od 6 měsÍcll až do 1 roku . s čímž spojena býti 
múže také peněžitá pokuta až do 2000 korun; mohlo-Ii 
z toho vzniknouti nebezpečenstv.Í pro život nebo zdra
ví lidí ve větším rozsahu, budiž č in potrestán jako 
zločin žalářem od 1-5 let, s čímž spojena b:~7 ti může 
peněžitá pokuta až do 10.000 korun, po případě podle 
obecného trest. zákona. 

20. S odsouzením mú že také nalezeno !úti na 
propadnutí zboží a náčiní, jež jest předmětem trest
ného činu, ať již tyto věci náležejí odsouzenci nebo ne 
a nález tento učiněn má bý ti pokaždé. když předměty 
tyto uznány byly; za zdraví škodlivé. 

22. Rízení a vynášení rozsudkú v přeshlPCÍch pří
sluší soudCtm okresním. 

a škodlivém připravování a uschování v iz také 
odst. 156. 
" N1pOBÍ p~O ~ P~)TRAVINY (min. nař. 345 
z 13. J IJna 1897 c. 2.:>5 1. z.). - . 

1. Núcloh í k vaření, k jídlu a k pití , míry na te
kutiny, náčiní k jídlu, jehož se užívá za hračku dět
skou, nesmí : 

a) zcela n,~bo z čás ti býti zhotoveno z ulova l1,:bu 
ze směsi, která ve 100 dilech podle váhy obsahuje 
více olova nežli deset dmi podle vúhy; 

b) na vnitřní straně b ýti pocínováno cínem olovo 
obsahuiícím; 

c) spájeno b~l ti směsi, kterél ve 100 clí.lec', podl<! 
váhy ob~ahu.ie olova více než 10 dilů podle váhy; 

d) opatřeno bý ti po levem nebo smaltem, který za 
varu pftl hodiny trvajícího s octem, ve 100 dílech po
dle váhy 4 díly kyseliny octové podle váhy obsahuií
cím, pouští o!:.lVO v ocet tento. Po leva smalt musí bý
ti s podkladem dobře spojeny a nesmí se odlupovati. 
K výrobě kovov~lch čústí u dětských láhví ssacích smí 
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býti upotz'ebeno toliko kovových směsí. které ve 100 
dilech ]Jodle váhy neobsahují více olova nežli jeden 
díl podle váhy. 

2. K zabalování potravin, jakož i tab:íku ku žvý
kání a šňupání, nesmí býti upotřebeno kovových listú. 
!<tEré ve 100 dílech podle váhy, ob ~ ahuií více olova 
11cžli jeden díl podle váhy. 

3. K čištení nádob, které slouží k uschování ná
l;ojů, nesmí býti užíváno broků olovo obsahujících. 

6. Nádobí a nářadí z mědi a mosazi smí toliko ten
kráte býti užíváno ku přípravě potravin, je-li na vnitřní 
straně pocínováno cínem olova prostým. Pocínování 
budiž provedno a udržováno bezvadně, vztažmo budiž 
v čas obnovováno. 

7. Avšak nepocínovaných hmoždířů a vah z mo
sazí smí býti užito ku přípravě potravin a v. obchodě 
s nimi; budiž však na to největší péče vynaložena, aby 
byly zachovány čisté. R.ovněž k vaření karamelu. ku 
připravě dragée, k zavařování ovocných šfá v .. jakož 
i k výrobě zeleninových konserv, smí h\'ti užíváno 
nevycinovaného nádobí měděného za podmínek těchto: 

a) měděné nádoby, jichž se upotřebí. ma,jí vždy 
leskle býti vydrlmuty, suché chovány a tak uschová
EY, aby byly chráněny od púsobení kyselých par a te
kutin nebo soli obsahujících; 

b) po každé, nežli se jich upotřebí, budiž k tomu 
hleděno, aby byly pečlivě vyčistěny a aby jeiich vnitř
ní plocha měla čistý. kovově lesklý povrch; 

c) požívatiny v nevycínovan~Tch nádobách mědě
ný ch vyrobené musí ihned po svém dohotovení ještě 
horké býti Pl' elity do vycínovan~Tch nebo smaltovaných 
nádob kovový ch; 

d) zapověděno jest užívati nepocínovan\'ch měd~ 
ných cedníků k vybírání svařené zeleniny; 

e) zapověděno jest k zelenině buďto před svaře
ním nebo za svařování přidati i sebe menšÍ množství 
některé sloučeniny měďnaté nebo do varné nádoby dá
vati látky, které podporuií rozpouštění mědi ze stěny 
nádobové. Při svařováni budiž opominut každýko!iv 
úkon. ktery b.'i' zprostředkoval pohlcování mědi· 
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8. Listí vinného nebo jiných listl! rostlinných roz
tokem skalice modré skropených nebo jiným zpú
sobem zdraví škodlivým znečištěných . nesmí b~T ti upo
tf ebeno k zabalování potravin a požívatin. 

9. Nádobí k vaření z technicky čistého niklu smí 
bez závady býti užíváno; není však dovoleno nádobí 
a náčiní z cinku užívati ku přípravě nebo k uschování 
rotravin lIebo k jinakému účelu. při kterém 1Iádobí a 
náčiní toto přichází s nimi ve styk. 

O falšování cínového nádobi viz odst. 155. 

RYBY, ZVĚŘINA A DRŮBEŽ. 346 
1. Ryby a raci 'nesmí v žádné době roční 

chytáni, prodáváni a v hostincích podávani býti, 
nedosáhli-li délky v odst. 238. uvedené nebo po dobu 
hájení (šetření - Schonzeit). 

2. Nemocné, scíplé a hnijící ryby nebo ryby s nc
pěkně barevnýma žabrama, kalnýma očima. nebo s 
šupinami, které snadno odpadávají, nebo konečně ta
kové, které na břiše isou zamodralé, nesměií k prodeii 
připouštěny býti. 

3. 2ádá-li někdo výslovně určitý druh ryb. nesulÍ 
mu býti iiný druh. ryb jako přívažek dán. 

4. Ohlednt\ ryb, které mají příznak nějaké nakaž
livé nemoce, budiž úřadu učiněno oznámení. 

5. Zkažené nasoléné nebo uzené ryby nebuďtež do 
obchodu připuštěny. 

6. Zvěřina, která sice vydává zvláštní zápach již 
ve vyšším stupni, avšak má ještě svou púvodní barvu, 
nemá býti z obchodu vyloučena, poněvadž se jí na 
mnoze právě jen v tomto stavu požívá. Na trh však 
nebudiž připuštěna zvěřina ošklivé barvy, nepříjem
ného zápachu v stavu hniloby se nacházející. 

7. Zvěřina musí míti střelnou ránu, ježto iinak lze 
za to míti, že byla: do lečky. chycena nebo v zcepe
nělém stavu nalezena. Zaiíci a vepři venerickou nemo
CÍ stíženi buďtež bezvýminečně zničeni. 

8. O času hájení viz odst. 237, 
9. Drůbež, která byla otrávena anebo pošla, budiž 

z~.hubel1a . Z trhu budiž. vyloučena drllbež '1ubená. 
mrtvá a jejíž húže jest nahnědlá nebo skvrnit::' .. 

lO. O dopravě drůbeže viz odst. 374. 
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ZELENINA, OVOCE, HOUBY. 347 
1. Zelenina musí býti čistá čerstvá, na

kažlivé nemoci prostá a nesmí bSrti hmyzem ožrána 
2. K umývúní zeleniny budiž vždy čisté vod~ pitné 

užito. 
3. B,ambOlY musí bý ti dobře vyrostlé. nesmí být: 

ani měkké anebo houbovité. shnilé nebo zmrzlé a byly
li překrojeny. nesmí ukazovati snětivých skvrn a vy
pouštěti ze sebe nahnědlé tekutiny. - Brambory 
ldíčící a jinak nezdravé nebuďtež na trh připuštěny. 

5. Petržel je třeba rozeznávati od t. zv. kozí petr
žele nebo bolehlavu, celer od rozpuku (Wasserschier
ling). 

6. Ovoce neb1!diž při prodeji vydáno slunci. pra
chu. mouchám a jinému hmyzu. Nakrojené nebo roz
krájené ovoce - jmenovitě melouny - mohou býti 
tenkrúte prodávány. kdy;ž jednotlivé části chráněny 
j~ou před každým znečištěním nějakým příklopem. 

7. Zvadlé a shnilé ovoce nesmí se vllbec. nezralé 
o"oce jen ve velkém prodávati. 

8. Posířené. od síry úplně neočištěné broskve 
buďtež zabaveny. 

9. Dovoleno jest obchodníkům s ovocem dělati a 
prodávati dušené ovoce s cukrem a bez cukru. 

10. Houby. Na trh nebuďte připuštěny houbY škod
livé. neznámé. ,nebo ony. jež následkem toho. že byly 
rozkrájeny nebo oloupány. nelze poznati. dále shni lé. 
červivé. v soJi neb oleji naložené. 

ll. BVly-Ji nalezeny jedovaté houby. propadá ce lá 
zásoba - v níž se nalézaly - zabavení. 

12. Zvláštní pozornost jest věnovati tomu. aby na 
trzích u obchodníků bylinami. zeleninou a ovocem ne
prodávaly se obecenstvu houby. jichž neškodnost není 
zjištěna nebo známa. 

13. Přípustny jsou k prodeji tyto druhv hub: za
hradní. lesní. luční žampiony. sm rže. hřiby. ryzce, čer
né a bílé lanýže, kuřátka, ltšky, mlíče atd. 

14. I-Iříby, žampiony a smrže mohou na trh u i v 
sušeném - ostatní druhý jen v čerstvém stavu a ne
rozkrájeny - prodávány býti. 
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VÝROBKY Z MLÉKA A TUKY. 348 
1. Mléko má býti zevněj škem svým bílé , 

neprllhledné. slaběžlutavé, poněkud mastné. mírné, po-
118kud sladké příchl.tě a jsouc vařeno, má vydávati 
jemu vlastní Vlllli. 

2. Dle tukového obsahu mléka rozeznává se: sme
tana, teplé mléko. a sbírané mléko. Jako teplé mléko smí 
L\' ti na trh pYineseno jen ono mléko, které obsahUje 
nejméně 3 procenta tuku . Sbírané mléko smí býti jen 
v konvích opatřených náp isem: »sbírané mléko« na 
trn přineseno . 

3. Osoby, v jich ž rodinách jsou tyfus, záškrt, šar
lat a iiné nakažlivé nemoce, nesmí po dob~1 ne.moce"a 
nejméně 4 neděle po ní žádné mléko prodavatl, pone
vadž toto hodí se výtečně ku přenášení nemocí. 

4. Z prodeje budiž vyloučeno mléko: a) l<ter~_ po
chúzí od nemocných zVJřat , b) jest s yodoy sm~~en~ 
nebo na polovic sebráno anebo jako teple mleko pn 15_ 
Celsia má menší specifickou váhu jak 1.032 anebo lez 
obsahuje v sobě cukr, mouku a jiné látky, ~) ob,sal:u
je-li šlem ovité, nečisté , v ločkov ité neb~ vlakmte lat~ 
ky anebo má-li nepříjemnou chuť a vunJ" c!) byI"o-h 
L:měle zbarvello anebo k jeho konservoval1l POUZltO 
ky~eliny borové, tavolnikové; sodíku, uhličitanu ,atd., 
e) t. zv. mlezivo (sdojky - mléko od krav, ktere te
prve před 8 dny měly tele). 

5. Smetana a mléko mají do prodej~ př,inášeny bý~i 
v úplně čistých nádobách z dob~e ,poli~e hh~lY, skl~, bl~ 
lého plechu nebo ze dřeva; zakazano Jest, l~ prodavat~ 
lIebo přechovávati v nádobách z olova, medl, mosazI 
nebo z cinku. 

6 Zkoušení mléka děje se t. zv. galaktometrem 
78 s~učasného vyšeÍŤ'ření teploty pomocí teploměru 
C~lsiova. Dříve než se mléko zkouší" m~ se po!?a~u 
z jedné suché nádoby do druhé such e nadoby pr,ele
v ati a dobře zamíchati; při t;:l1TI I;>U91 Ž ,se ~l varova~o , 
aby mléko pěnilo . Teplota mleka, lez ma ,bY~1 zkouse
no má pokud možná. kolísati meZI normall11 teplotou, 
na ' niž' jest galaktometr (mlékoměr) cejchován a spe
e;ifická jeho váha mezi 1'028 a 1'034; 
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b) Laktobutyrometrem dle Marchanda, jehož po
užití jest vylíčeno v návodu při stroji se nach ázejícím. 

7. Máslo zkažené, zfalšované, s vodou, bramb > 
rern, moukou, tvarohem,. sýrem atd. smíšené nebo ne
č i sté propadá zabavenÍ. Máslo nesmí obsahc'vati více 
jak 15 procent vody a 2 procenta kuchyřIskt soli. Ku 
z koušení pravého obsahu másla slouží přístroj Bischo
fův; - v případech ' pochybn~Tch budiž. dagí úřední 
jednání závislým učiněno od přesného chemického 
zkoušení músla. - K barvení másla nesmí bý ti šafrá
nu a měsíčku užito. - Zvláštní péče má bý ti vě
nována tomu, aby bylo málo před mouchanlÍ (hnw
zem) a prachem chráněno. 

8. Lůj rozpuštěný má míti zlatožlutou barvu. la
hodnou chuf a zrnovitě vYhlížeti. - Stuchlý. nakysle 
zapáchající nebo barvený lůj nesmí býti prodáván a 
má býti jen v čistých nádobách z dřeva, porcelánu 
lJE:bo z dobře polité hlíny anebo z železnéh(1 plechu 
uchováván. 

9. Sádlo vepřové má míti čistou bílou barvu, la
hodnou chuť a býti více méně pevně husté. K prodeji 
nemá býti připu štěno sádlo stuchlé. nakysle pá:hnoucí. 
špatnou barvu mající. lepkavé, s vodou přimíšellé. s ci
zími látkami nebo tuky falšované. znečistěn é allebo od 
nemocných nebo zcepenělých zvířat pocházející. 

10. Sýr stuchlý. plesniv ý, červivý a přičmudle 
chutnaHcí prodávati není dovoleno. Padělaný. uI1l~le 
zba rvený, čpavkem, -ledkem, otrušíkem praeparovaný 
lIebo kovové soli obsahující sý r budiž zabaven. K je
ho přip ravování a uschovávání nesmí býti užito mě
dtných nebo mosazných nádob; staniol. jehož se užívá 
k jeho zaĎbalení, má býti olova prostý. 

OBCHOD MARGAmNEM A JINÝMI NÁIIRAŽKA. 
MJ (zák. z 25. října 1901 Č. 26. ř. z. pro rok 1902). 

§ 1. Margarin, přepouštěný margarin nebo marga
ril10vý s~Tr jsou ty výrobky m léčnému máslu, pře
pouštěnému máslu nebo sýru podobné. jejichž tukov~T 
obsah nepochází výlučně z mléka. 

Oleomargarin jest ten tukov~T výrobek. kterého se 
nab ucle rozpuštěním surového loje a vyloučením pev
ných částí stearin obsahuiících. 
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Nezfalšované tuky určitých clľllhů zvířat a rostlin 
nepokládají se za strojené sádlo jedlé. 

. § 2. Shora uvedené náhražky smějí býti uváděny 
do obchodu toliko pocl označením se svou skutečnou 
povahou srovnaiým. 

.§ 3. P ro spotrebu v tuzemsku nesmějí uváděny býti 
do obchodu : 

1. Směsi másla nebo přepouštěného másla s těmito 
výrobky. Užívati mléka nebo smetany při živnosten
ské výrobě margarinu nebo přepouštěného margarinu 
jťst dopuštěno. když ne více než 100 dílú mléka podle 
v{lhy nebo tomu přiměřeIié množství smetany upotřebí 
se na 100 váhových dílú tukú z mléka nepocházeiících. 

2. Margarin, přepouštěný margarin, oleomargarin 
nebo margarinový sýr. jejichž výroba nevyhovuje 
předpisúm § 4. 

§ 4. Aby snadněji mohl poznán býti margarin. pře
pouštěn~- margarin, oleomargarin a margarinový sýr 
pro obchod v tuzemsku určený, budiž k těmto výrob
kúm při jich výrobě přidán vhodný příměšek. který 
by neškodil barvě nebo jinaké jejich povaze. Oleomar
garin určený k dalšímu zpracování v tuzemských to
várnách margarinových, není podroben tomuto před
pisu. 

§ 5. Kdo po živnostensku vyráběti chce oleomar
garin, margarin, přepouštěný margarinový sýr nebo 
strojené jedlé sádlo, jest povinnen živnost. úřadu. a 
to zároveřI s náležitou žádostí za schválení provozov
ny. označiti místnosti k výrobě, uschování. balení a 
prodeji zboží určené a poimenovati zřízeného snad 
správce závodu a dozorčí osoby. - Změnili-Ii by se 
místnosti neb osoby. kterých se t~T če povinnost ozna
movací, budiž to živnost. úřadu ve 3 dnech ohlášeno. 
Oleomarga rin. margarin, přepouštěný margarin, mar
g:arinový sýr a strojené sádlo jedlé jsou vyloučeny z 
obchod u podomního. 

§ 6. Osoby v § 5. uvedené jsou povinny dozorčím 
orgánflll1 (§ 13.) k jich žádosti podati vysvětlení o vý
robním postupu. rozsah u provozování a o su rovinách . 
kterých se k výrobě oleomargarinu atd. (§ 5.) potře
buje. 
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§ 7. V místnostech, kde se máslo nebo přep o u št ěn é 
máslo ku prodeji vyrábí, uschovává nebo balí. jest za
pověděno oleomargarin, margarin, př epouštěný mar
garin nebo strojené máslo jedlé vyráběti, uschovávati . 
bal iti nebo na prodej chovati. Rovn ěž v místnostech, 
kde se vyrábí, uschovává, balí nebo na pi'odej chová 
s5' r, jest zapověděno margarinový sÝr vyráb ěti, uscho
vávati, ba liti nebo na prodej chovati. Z tohoto ustano_ 
vení vyňato jest uschovávání a na prodej chování toho 
množství, kterého je třeba pro drobný prodej ve veřej _ 
obchodě prodaného zboží. A však oleomargarin, mar
ga rinov ý sýr a strojené sádlo jedlé musí v prodejný ch 
místnostech uschovány bý ti ve zvláštních zásobních 
n{ldobách a na zvláštn ích sk ladních místech. která jsou 
0ddělena od skladních míst pro uschování másla. pře
pou štěného másla nebo sÝra. 

8. Obchodní místnosti a jinaká prodejiště, č ítaiíc 
k nim tržní stánky, ve který ch se na prodej chová 
margarin, přepouštěn ý margarin, oleomargarin, mar
garinový s5'r nebo strojené sádlo jedlé, musÍ na 
nápadném místě míti zřetelný, nesmazateln ý Ilápis: 
»margarin «, "přepouštěný margarin«, »oleomargarill<-.. 
»margarinov5' sýr« nebo »strojené sádlo jedlé«. 

§ 9. Oleomargarin, margarin, přepouštěný marga
rin a strojené sádlo jedlé musí v tuzozemsku do obcho
du přiváděny býti ve schránkách (bednách. kbelích. 
sudech, krabicích atd.), které jsou označeny nápadn5'm 
barevný m pruhem, na kterém firma výrobcova a ob
sah označ eny ·jsou zřete lným nesmazatelným písmem. 
Schránky řeče ným zbožím naplněné. pokud jejich vá
ha nepřevyš uje 3 kg. , buďte opatřeny úředně registro
vanou plombou, nežli se dají do obchodu. V živnos.ten
ském drobném obchodě nebo v jednotlivém prodeji 
margarin a margar. sýr musí prodáván bý ti v papí
rovém obalu, určitou barevnou páskou opatřeném. 

§ 13. Dozorčí a jim na roveň postavení orgánové. 
uv edení v § 2. zák. z 16. ledna 1896 Č . 89. ř. z. pro 
rok 1897 v obchod ě s potravinami a některÝmi před
měty užitný mi (viz odst.: 344.), jsou oprávněni, vstou
piti do těch místností, ve kter5'ch se máslo. sýr, oleo
margarin, margarin, přepouštěný margarin. margari
"ový s5' r nebo strojené sádlo jedlé vyrábějí. uscho-
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vávaH. balí nebo na prodej chovají. tam revise konati 
a okázky vybírati. Př i tom má se postupovati dle 
shora zmíněného zák. říšského Č. 89. na r. 1897. 

§ 15. Přestupk u se dopu ští: 
1. kdo proti předpis lIm § 13. zpěčuje se dopustit i. 

abj' do místnosti by lo vstoupeno. aby okázky byly vy
brány neb aby revise by la vykonána: 

2. kdo proti předpisllm § 6. odepře vysvětle ní na 
n ěm žádané nebo vědomě podá falešné vysvětlení. 

Trestem toho jest vězení od 1- 14 dnft nebo po
kuta od 10-200 K: jestli že by pachatel ve 3 letech 
od přetrpění trestu opět se provinil stej ným přestup 
kem jest trestem toho vězení od 3 dnů až do 3 ne
děl •• vedle kterého nllUe b~ .. ti nalezeno na peněžitou 
pokutu od 50-500 K. 

§ Přestupek spáchá. kdo by pro okl :unállí v ob
chodě: 

J. vvrábě l některou ze sm ěsí podle § 3. Č. 1. ne
II rípustn~-ch: 

2. takové směs i prodával. na prod ej choval nebo 
do obchodu uváděl: 

3. oleomargarin, margarin, přepouštěný margarin 
nebo margarniový sýr bez přísady podle § 14. pož~
dované vyráběi. prodával. na prodej choval nebo CiO 

(.obchodu uváděl; 
4. potraviny v § 1. vytčené pod fak šným označe

Tiím prodával , na prodej choval nebo do obchodu u-
\ ádě l : . 

3. proti předpisúm § 9. oleomargarin, margarin 
fJřepollštěn~' margarin a st rojené sádlo jedlé bez pře
depsaných tam značek nebo plomb prodával. na pro
dej choval nebo do obchodu uváděl. 

Trest na to jest vězení od 1 Ndne do 3 meSICll . 
s čím ž spojena b:í7ti mú že pokuta až do J 000 K. nebo 
trest v penězích 'od 10- 1000 I(. Spolu múže b:í,ti na
lezeno, aby rozsudek veřejně by l vyhlášen, v úř~d 
ním a jin ém li s tě . Provin il-li by se pachatel tlmto pre
stupkem ve 3 letech. trest na to jest vězení od 1 tý 
dne až 3 měsÍcťt . s čímž spojena bý ti mltže pokuta ocl 
10-1000 K. Zároveň buď nalezeno na u veřejnění roz
sudku v ítřed. a v iiném veřej. listě. 
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§ 17. Přestupek spáchá: kdo jiný m způsobem jedná 
~ro!l ustan?Vení~l1 ~ohoto zákona nebo · vládním naří
"en~lJI na yzakl,a cl e §§ 4. , 9. a 14. vYclaný m. Trestem to
h? .Jest o ~ ~ze l1I y~d ,3 clnú až 3 měsícú . s čímž spojena 
~;Y~I muze penezlta pokuta až do 1000 K nebo peně
zIta pokuta ocl 10- 1000 K. 
. § 18. Okr!,~ním ~oudftm přísluš í řízení a vynášeti 
1 ozsud~y v prestuP~ICh , o kterých tento záko n jedná. 
T;e.st.l11ch usta!10venl §§ 15.- 17. tohoto zákona může 
bYÍl Jen tenkrate P9užito, když čin nezakládá skutko
vou povahu trest. cmu přísněji trestného. 

349 - POTRAVINY A JINÉ PŘEDMĚTY SPO. 
T.REBY. 

!. ,Vei~e !iná, pežli ta. která pocházi od skrocené 
clomacl dru?eze, dale vejce shnilá a která by la ji ž na
s~~ena a vubec vejce zkažená nesmí býti do obchodu 
~nv~dena. ~ b~rvení vajec má se jen dovo l en~rch 
t arVlV - .mkolIv ale ,barev dehtov5rch. g ummigutty 
l!ebo kyselIny ptlmnove použíti. 

?: L~štěl!-in~ - b,o~y (fazole), hrách. čočka. krou
IJY: .lahIJ.,a ]lne mOl!Cne ,vy robky. které jsou hmyzem 
pnhs OZl any, plevell smlseny. plesnivy a vůbec zlm
zeny. nesmí bý ti prodávány. 

. ,3. Me<!. !:?zeznává se: med ve voš tinách a med te
kut~.;_ !?rVeJSl nes mí b~r ti mrtv~'mi včelami a če rvy 
zneclsten. poslednější má bý ti jasně nebo hnědožluté 
barvy. hustě tek01~cí: př~jemné vftně a ostře sladké pří
c~ ute. _M~d ky saJlcl, pachnoucí, pěnící vůbec zkaže
ny: horl~y, s vodou smísený, syropem. moukou atd 
falsovany propadá zabavení. . 

4. Cul(rove zb<!ží, ku kterému patří vedle vlastní
ho c~kr.u a ovocnehp cukru, cukrovinky. mandoletti 
zavarelllny .?v~cné ~mí b5,ti jen neškodný mi barvam i 
--, s. vylouc:.l11m ,vsech k~vových solí. gummigutty. 
k~ seh~y PlkllJl?."e. dehtovych barev. barveny resp. 
~alovany a k, ]lch ,bezprostIednímu zaobalení jen bí
le~o n~bo neskodneho paPlru použito. - Z dehto
vych l ~tek vy r9,bené sl~doké látky mohou ku vyrábění 
cuk~oveho. :;bozl . a hk e ru tolIko tehdy použity b~r ti . 
kdyz ~e, JejIch Jsoucnost v poslednějších deklaruj e 
(prohlas l) . 
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5. Cukr musí b5' ti čistě bílý, suchý a ve vodě snad
no rozpustitelný; přeleželé, zkažen é. hmyzem ožrané 
zboží nebudiž do obchodu přivedeno. 

5. Koření af již v jeho přirozeném stavu nebo na 
prášek rozmletému nesmí býti přiměšovány látky 
cízí nebo již upotřebované; zboží fal šované podléhá 
s celou zásobou. v ní ž by lo nalezeno. zabave ní. 

6. Káva, čaj nesmí býti uměle zba rveny: nahrážko
vi káva musí jako taková označena a dle odst.: 289. 
zaobalena býti. 

7. Čokoláda má býti hnědé nebo če rvenohnědé bar
vy, specificky příjemné vůn ě a příchuti. snadno rozpu
stitelná a nemá vyměšovati ani hlenité ani písčité lát
ky. Čokoláda má se připravovati jen z bobú čokolá
dových a cukru (s kořením nebo bez něho). S moukou 
nebo s práškem ze slupek kakaových smíšená nebo 
jinými lá tkami fal šovaná čokoláda nemá se do ob
chodu připustiti. 

8. Konservy a mar;nované zboží t. i. zboží ze zVÍ
řecích nebo rostlinných látek usušením. nalo žením do 
octa, hořčice, oleje, so li, kořalky. cukru atd. anebo ji
no.k připravené. povidla a marmeladY mají jen nezka
ženy na trh přineseny bý ti . Zakázáno jest každé umělé 
barvení povidel. marmelad. horčice. kyselého nalože
ného ovoce, (kaprlat), hrachu, okurek a uschovávati 
je v kovových nádobách. 

NÁPOJE A OLEJE. 350 
1. Vínem přírodním rozumí se nápoj Iíhový m 

kysáním šfávy hroznové naby tý, jenž podléhá jen za
cházení jeho ve sklepě _. však žádné jiné manipulaci. 
Prodávati víno s vodou smíšené. uměle zbarvené. s pří
sadami víno konservujícími atd. jest zapovězeno . rov
llěž víno. obsahující kyselinu sírnou, v rozkladu se na
cházeiicí nebo kyse le kynoucí, se táhnoucí. hořké. ne
libě páchnoucí anebo jinak změněné. 

O polovínu a uměl ém (strojeném) vínu v odst. 279. 
2. Pivo má bHi žluté. nebo tmavožluté barvy. jas

lI é. prftsvitné. llplně vy kysalé a má nejmén ě 2 mě, íce 
ležeti; ono má s l abě p ěniti, a kořennou občerstvující 
ch uť míti. .- P ivo buď připravováno jen ze sladu a 
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chm elu ; zakázáno jest užíti k přípravě jeho nahraženin 
těchto látek, jakož i látek k uměl ému zbarvení nebo ky
sání piva sloužících - vy jma ba revnSr nebo pražený 
slad, třísky na čištěn í a VyZího klí - a konečně jiných 
zd raví škodlivých přimíseniJ1. Ka ln é, nakyslé a vLibec 
zkažené pivo nesmí se čepovati a k čerstvému pivu 
tzv. s livky ph dávati. Zapovězeno jes t také užívati k 
o bče rstvení piva sH'íkaček a při čepování nedodržovati 
míry . . - O použití tlakostroW v odst. 291. 

3. Likéry, rum a kognak a všecky sem patřící de
stiláty nesmi obsahovati lih amylový a zd raví š kodli
vých látek vLibec. Zakázáno jest stahovati kořalk u 
přes ostré nebo jedovaté by linné látky anebo ji bar
viti lá tkami dehtovými. K destilování a uchování ko
řalky nesmí použito býti přístroj Li a nádob z mosazi 
a nepocinkované mědě.« 

4. Sodovka. Podnikatelé smí pracovati jen s lá tkam i 
a zařízeními, který mi, resp. z kte rých se dobSrvá č i s t :ír , 
ot rušík u a sírovodíku prostý kys li čník uhličitSr . K desti
laci vody nesmí použito bý ti nádob z mosazi nebo ne
vycinkovallé mědi. Láhve sodové mUSÍ bý ti vždy č i st é 
a ty, na jichž dn. ě nebo stěnách se sraženiny usadi ly, 
nesmí býti do obchodu přivedeny. Závě ry jejich nesmí 
obsahovati v íce jak 10 proc. olova; stojanové rourky 
musÍ býti ze skla. 

5. Malinová šťáva smí b~r ti tol 'ko šfávou z třešnÍ, 
černých hroznú a přírodního vína zba rvena. 

6. Ocet budiž jasný, prúsvitn ý, příj emn é občerstvu
jíci vůně, čisté kyselé chuti a nesmí obsahovati méně 
jak 3 proc. čisté kyseliny octové. K jeho přípravě 
nesmí býti užito ostrých bylinných anebo cizích látek, 
kyselost umě l e zvyš ujících - jmenovit ě ne minerál
ních kyselin, kyseliny sírné atd. - a k jeho barvení 
látek, které nejsou k ba rve ní požitin zá kon em dovo
leny (v. odst. 288.). Do prodeje nesmí býti uveden 
ocet kalný, zkaženSr a snadno viditelné octové kvas
níky obsahující a při jeho přípravě a k jeho přecho
vání užito nádob a rour z m ědě, olova, cínu, cinku 
a podobných ' složenin. P rodej octové essence ve vyšší 
jak 25procentnÍ koncentraci a podomní olichod s ní 
jsou zakázány. 
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7. Oleje k jídlu a tuky sloužící k jídlLim smell Jen 
v čistém stavu v prodej uvedeny bý ti. Ony nesmí býti 
ztuchlé a s méně cennými oleji a tuky a zvláš tě s rybím 
tukem smíšeny, musí míti svou specifickou váhu a při 
jisté teplotě zkřehnouti. Zapovězeno jest použíti k jich 
čištění kovov:írch solí (mědě, olova, cinku atd .). 

8. Minerální oleie, ligroin a jiné látky smějí jen 
v raffinovaném stavu a s teplotou pod 30" Réaumura 
býti prodávány v drobném prodeji a toliko v plecho
vých láhvích, na nichž musí býti vyznačen o jméno lát
ky a výstraha: »Snad no zápalné«, láh ve v blízkosti 
světla nebuďtež vyprazdřIQvány, buďtež na chladném 
místě uschovány a dobře uzavřeny.« - Tento před
pis platí též o plechových láhvích , jež kupec sám do
dává. Osvětlovaci látky, zej ména v drobném prodeji, 
neužívá-li se neprodyšného apa rátu, směií býti do 
láhví převáděny toliko za denního světla, na vzduš
ných místech a nikoliv v blízkosti plamene, doutna
jícího tabáku nebo vfIbec žhavého tělesa. Neoprávněné 
prodávání minerálních olejl! v drobném jest zakázáno. 
Oleje, které se neprodávají jakožto svítiva, smějí ve 
větším množstvím jak 20 kg. toliko v neobydlených 
a od obydlených budov přiměřeně vzdálených budo
vách uloženy býti. - Prostory, v nichž oleje jsoll 
llschovány, musejí býti zabezpečny proti ohni, musejí 
míti dobrou ventilaci , nesmí se do nich vstupovati 
s volným světlem a v nich tabák kouřiti. - Místní 
úřad smí dovoliti, aby minerální oleje, jež se k svícení 
prodávají, ve větším množstv í jak 250 kg. v obytných 
blldovách uloženy býti mohly; ony však nesmí společ
ně býti uloženy s jinými oleji a jest při jich uložení 
třeba šetřit i shora uvedených opatrností. Zasílání mi
nerálních olejLi smí se díti jen v obalech a nádobách, 
jež nedopo uštějí vypařovállí , Vypocování nebo prosa
l(Qvání obsahu a k teré při dopravě nepodléhají snad
no poškození. Tyto obaly nebo nádoby buďtež ozna
čeny slovy: »Snadno zápalné.« - (Min. nař. ze 17. 
června 1865 Č. 40. ř . z. ) 

OBCHOD UHLÍM A DŘíVÍM. 1. P rod ej mi- 351 
ne rálních látek k topení (uhlí, koks) má se díti 
jen v metrické míře a cena jich má se urč iti jen clie 
jejich čisté váhy. 
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2. Váhy a závaží musí PO uplynutí dvou let opětně 
ceichovány býti. 

3. V zájmu kupujícího obyvatelstva zakázáno jest 
směšování různých druhfl uhlí, pročež musí rlIzné 
uhelné marky od sebe odděleny bý ti. 

4. Uhlí mlIže býti libovolným způsobem kupováno 
(do VOZlI, košú, pytlll, kadeček). Při skládání uhlí 
s yozu budiž užito kadeček, pytlfl nebo podob. nádob. 
UlIce nebo chodník nemají při tom více, než nevyhnu
telno jest, znečištěny a PO složení neprodlen ě dobře 
zameteny býti - (v. odst. 222. a 224.). 

5. Umluveno-li, že má býti uhlí v pytlích nebo 
v kadečkách přivezeno, nemá do těchto méně jak 50 
kg. složeno býti. - Tyto nádoby museií se držeti v ta
kovém stavu, aby iich vždy bylo možno užiti; py tle 
musí opatřeny býti plombami, jež počáteční písmena 
rodného jména a příjmení obchodníka s uhlím nebo 
jeho firmy obsahovati a uzavřeny býti musejí. - Na 
zadní straně plomby musí býti označeno římskou čísli
cí ložiště uhlí. 

6. Odběratelé upozorňují se v jich vlastním zájmu. 
aby se o správnosti váhy jim dodaného uhlí přesv ěú
čili. K tomu konci mají míti obchodníci uhlím na kaž
dém vozu, na kterém uhlí odběrači dováží, i'údně cej
chovanou decimální váhu se závažími a uhlí na požá . 
dání odběrače zadarmo převážiti. -

7. Při prodeji v drobném mají bý ti ceny, za kter.? 
se jednotlivé druhy minerálního uhlí prodávají, usta
noveny za 1, S, 10, 25, 50 a 100 kg., od prodavače 
podepsány, dátel1l opatřeny a na dveřích krámlI an e
bo na zevní stěně tak upevněny, aby je každý při 
vstoupení do místnosti ihned viděl. - Každá změna 
v prodejních cenách musí v tomto tarifu ihned pozna
menána a jeho opisem během 24 hodin tržnímu oddě
lení dotyčného obec. úřadu oznámena býti. 

8. V každé prodejní místnosti musí bSrti decimální 
váha s příslušnými závažími a mají bý ti odběrači 
v jich vlastním zájmu vyzváni, aby uhlí sami odnésti 
a sobě převážiti dali. - Pro obchodníky uhlím, pokud 
výjimečně obstarávají dodávky uhlí ve velkém, platí 
rQv!1ě~ ustanovení o prodeji ve v~lkém , 
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9. Ve skladištích dříví mají býti ceny jeho dle jeho 
druhu a dle toho, zdali se nalézá v nerozštíp'an él1l 
nebo rozštípaném stavu, v tarifu, jenž jest úředně vi
dován, - udány. Dohlídka tržní má k tomu přihlíže ti , 
abY míra byla dodržena, a každý odběratel má práv o. 
koupené dříví dáti si odvážiti a byl-li by zkrácen, na 
tržní doh1idku se obrátiti. 

10. Štípání a řezání dříví na chodníku jest zaká
záno. Házení clříVÍ a uhlí clo sklepa otvory na chodníku 
má se státi pomocí trychtýře, který má vlastník domu 
stl aně k použití plIičiti. Skládání a odstranění přiveze
Bého dříví do skleplI nebo do síní má se vždy co nej
rychleji a bez překážky mimojdoucích státi a PO ukon
čení práce má ulice nálež itě od odpaclkú oči štěna bý ti 
(v. odst. 222., '224.) . 

11. Led. Dle nař. dolnorak. místodržitelství z 18. 
prosince 1880 Č. 33.025 a z 31. ledna 1894 Č. 6417 smí 
k uschování požitin a nápojů a k účelům léčeb ním jen 
úplně čistého ledu použito bý ti. Led smí bý ti dovážen 
jen na úplně čistých vozech. Proti osobám, které proti 
tomu jednají, buď zakročeno . 

POVOZY s ledem nemají v nepřetržité řadě za sebou 
jeti, aby tím nebyla volná doprava rušena. Led budiž. 
pokud mor no, před otvorem sklepním na ulici složen. 
co nejrychleji roztlučen a do lednic házen, přes noc 
nesmí se nechati na ulici ležeti. Chodník budiž po ukon
čené práci očištěn a popelem,' pískem nebo pilinami po
sypán. VOZY mají bSrti tak zařízeny, aby z nich led 
nepadal. Přestupky trestají se dle § 11. cís. nař. z 20. 
dubna 1854 Č. 96. ř. z. (Vyhláška víd. mag. z 1. červen 
ce 1866 Č. 39.253 a 1. února 1882 Č. 197.533.) - Stej
ného ohsahu jest vyhláška magistrátu král. hlav. města 
Prahy z 20. prosince 1905 D 133./5.-4. 

X. ZVĚROLÉKAŘSTVí. 

ZÁKON O NAKAžLIVÝCH NEMOCÍCH 352 
ZVíŘECÍCH z 29. února 1880 Č. 35. a 36. ř . z. 

§ 1. Zákon týče se ochrany domácího dobytka oú 
34 
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!!ak,ažl!yýc.h nemocí, vůbec a zvláště zamezení a ud 
~~m mze Jmenovanych nemocí zvířecích: a) slintavkU-
c~ housen.ky a kulhavky či paznehticedobytka h Y 
zlho, ,?VC!' koz a ,prasat; b) sněti sleziny (antrax) ove
spo~a:skych dom~~ích zvířat; c) nákazy plicní dob ~t 
hovezlh~; d) ozhnvky a červa (červivky) koní y I ~ 
a, mezku;, e) neš ~?vic či naka~livých osypek O~cí~s u 
nakazy , SsankE!l CI francouzovltostj) koní plemenn', V 
a puchYnI:y CI oparu (pryskYřiny) na pohlavních >:~ 1 
stec,h kOI1l a dobytka hovězíh o; g) prašiviny k ,ca,
OVCli. h) vzte~lipy !>,sů a .ji?ýc~, zvířat domácích.o~ a 

:s 1· Domacl ~Vlrata, Jez stlzena bývají shora u 
~en~ml n~moc~l!ll, mohou býti dovážena jen teh~~
kdyz se predlozl pasy dobytčí, jimiž jest stvrzeno .-a, 
byla zdravá, když odcházela z místa, kde J'sou s't ,Zle 
chov ' D ., .. t a e ana. omacl zVlra a toho druhu, v příčině j" h ' 
se takové výkazy nepředloží, nebo se shledá že mlc ~ 
nemo k ' I ' b'" ,aH '. c na az IVO~, n~ o ze )SOU ,te nemoci podezřel á 
tJ ~~at' byl takovy vy kaz predlozen, nemohou se do: 
vaze I. 

§ 5. Dovozní a vývozní stanice. Vypukla-li v zem' 
sOEsedn~ nakažlivá nemoc zvířecí a rozšířila-li se t I 
113erou ~e .z toho, na~tá,vá nebezpečí dobytku dom~~ 
clm~ a J.e:li se .ob;;tyatl, ze se, nemoc dostane do těchto 
~eml, mu,:e p,ol~~. 1frad zemsky, zak,ázati dovážeti z kra
Jmy nakazena zlva nebo mrtva zVlřata kterými by pá 
k,aza mo~la, ~ýti zanešena; 1. buď podél hranic ~e~ 
leho ,spravmho obvodu nebo v určitých částech po
?1ezn!ch aneb? 2. může dovoliti dovážeti taková zví
rat~ Jen na mlstech ustanovených a s takovým obme
~emm, aby nebylo nebezpečí, že nákaza bude vne. 
sen~. --:- Obl!1ezení t;;t~ov,á moho~ se vztahovati, bude-Ii 
I~otr,ebl, !ake k do~~zem syroy~ho, masa a jiných sy_ 
I ov~ch lat~k. ~~ ~y l rat, k dovazem hnoje, píce, steliva 
a vsech veCI, ]lmlZ by nákaza mohla býti vnešena. _ 
Pod le okolností mohou býti hranice uzavřeny vojskem 
bylo-li by potřebí. ' 

, 6. DobytČ.í. ~atastr. Rozšíří-li se v zemi sousední 
na]mza y kra]lnach 20 km. od hranic vzdáleni'clt tO Ll 
merou" ze 3: ~0}10 nastává nebezpečí, může poli t. úřad 
~~ms~y I!,andltl: }by ~se v pohraničních okresích zdej. 
slch, ]lchz se tyce. predsevzala revise dobytka a aby 

(353, Dobytčí pasy.) 531 

se chovalo v evidenci, v jakém způsobu zdraví se 
'nacházejí druhové dobytka, jimž nákazo u vzchází ne
bezpečí a jak jich přibývá a ubývá. Katastr tento 
vede obecní starosta a je kontrolován úředně zřízeným 
zvěrolékařem a četnictvem, aby byl náležitě veden. 

§ 7. Zápověď styku dobytka. Domácích zvířat, 
která stižena jsou nemocí, od které se jiná zvířata 
snadno mohou nakaziti, nebo jsou nemoci takové po
dezřelá, třeba jen proto, že byla se zvířaty nemocný 
mi v týchž stájích, nebo že mčla spol ečné ošetřovate l e, 
není dovoleno v obchod přiváděti. Aby zamezeno bylo 
nebezpečí , které by mohlo povstati, kdyby se doby
tek sešel na témž stanovišti, nařizuje se toto : Pastýři 
nesměj í dobytek do některého místa nově přihnaný 
přiimouti do obecního stáda bez dovolení starosty 
místního. Rezníci jsou povinni, dobytek porážecí od 
dobytka pro užitek odděliti a nesmějí dobytek porá
žecí na společné pastviště vyháněti; hostinští jsou 
povinni, cizí u nich postavený dobytek od svého 
vlastního dobytka odděliti a o to pečovati, aby míst
nosti a nářadí. jichž cizí dobytek používal, vždy byly 
řádn ě vyčištěny, když byl tento zase odveden. Sbě
rači zvířecích odpadků nesmějí do stájů vstoup'iti, po
hodní jen tehdy, když to nevyhnuteln ě třeba; osoby, 
které následkem svého povolání s cizím dobytkem, se 
zdechlinami nebo se zvířecími odpadky mají co dělati, 
mají býti nutným opatrnostem v příčině jejich očištění 
a vstoupnutí do dvorů a stájí podrobeni. ' - V dvo
rech nakažených a v místech, ohledně kterýchž za
vření bylo nařízeno, zakázáno jest přenocování cizích 
osob ve stájích. . 

VYDÁVÁNí DOBYTČíCH PASŮ. § 8. Ta- 353 
ké v domácím styku (obchodě) opatřeni buďte 
pasem dobytčím: a) přežvýkavci, koně a prasata, jež 
se vedou na přehlídku; b) dobytčata každého stáří, kte
rá se vedou na dobytčí trhy nebo na dražby, anebo 
dobytčata (vy jímaje telata k porážení méně než 6 mě
síců stará), která se odhánějí na jiné místo pres 10 
km. vzdálené za příčinou proměny stáje; c) stáda pře
žvýkavců a prasat, která se ženou přes větší kraii_' 
ny ; d) přežvýkavci, kteří se dopravují po železní-

34* 
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cích a parolodích. Jsou-Ii jiná domácí zvířata, kromě 
přežvýkavců stižena nakažlivými nemocemi zvířecími, 
nebo je-Ii nebezpečenství, že by jimi nákaza mohla 
býti dále roznešena, může politický úřad zemský na
říditi aby i taková zvířata opatřena byla pasy, když 
mají 'býti buď na trh nebo na dražbu nebo když mají 
býti dopravena po železnicích a na lodích. - Již to
liko započaté hnaní nebo vedení dobytka na trh bez 
pasu jest samo o sobě trestné, bez ohledu na to, jestli
že bylo trhu dosaženo nebo ne, i tehdy, když p·as byl 
dodatečně opatřen. -- I pacholek, který tak na příkaz 
pána svého jednal, stává se trestným. Výraz: »na do
bytčí trhy přinésti« zavírá v sobě toliko ten případ, 
ve kterém jest dobytek předmětem obchodu, t. j. když 
dobytek jako zboží na trh se vede, nikoliv ale když 
se ho jako prostředku dopravního užívá. 

Pasy dobytčí vydány buďtež zpravidla od obec
ního starosty toho místa, z kterého dobytek přicházÍ. 
- V pohraničním obvodu Haliče a Bukoviny děje se 
tak revisory, Dobytčí pasy mají platnost 10 dní ode 
dne vydánÍ. Pas dovoleno je prodloužiti jen tehdy, 
když se nalezne, že dobytek jest úplně zdravý a jen 
na 10 dní' p'rodloužení musí býti v protokole pozna
menáno. Byl-li mezi tím, co dobytek byl vežen, ně
který kus prodán, nebo stala-li se vůbec nějaká z~ěna 
v počtu jeho, budiž to od starosty obecního toho mlsta, 
kde se změna stala, nebo od jeho, zástupce na pase 
poznamenáno, připomenouc i příčinu toho. Prodá-Ii se 
některé dobytče a má se hnáti dále, budiž pro ně vy
dán zvláštní pas dobytčÍ. Rozdělí-li se transport do
bytka pasem opatřený na několik oddělení, budiž pro 
každé oddělení vydán zvláštní pas, při čemž pas p'ře
dešlý se zase vezme zpět. V obojím případě budiž v no
vém pase uvedeno číslo pasu předešlého, jeho místo, 
kde byl vydán a datum jeho. Neměla-li by dobytčata 
pasu, 'nebo byl-Ii by pas nesprávný, zvláště nesrov
nával-li by se počet kusů a zevnitřní znamení dobytčat 
s tím co v pasu jest udáno, tedy se nepřipustí taková 
dobytčata na trhy dobytčí, k přehlídkám, ani k do
pravě po železnici a po lodích. Kde taková dobytčata 
se postihnou, buďte na íltraty majetníka o~ z:,ěrolékaře 
ohledána, a jen tehdy, když se nalezne, ze JSou zdra-
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vá a co do původu nepodezřelá, budiž majetníkovi 
vydán novÝ pas na ně. 

DOPRAVA DOBYTKA, Když se dopravuií 354 
přežvýkavci po železnicích a na lodích, še-
třeno budiž těchto ustanovení: 1. Dobytčata buďte. 
když se na stanicích k tomu ustanovených nakládají 
a skládají, od zvěrolékařů nebo od jiných znalců ohle
dána. 2. Dobytčata buďte - vyjímaiíc nutné případy 
- skládána jen na tom místě, kam mají býti doveže
na. 3. Není dovoleno, dobytek porážecí společně s do
bytkem plemenným nebo s dobytkem pro užitek při
hnati k dopravě a naložiti jei společně v jednom voze 
železničním nebo na jedné lodi. 4. Není dovoleno du
bytek porážecí z cizí země přivežený, s domácími 
přežvýkavci na týž vlak nebo ·na touž loď naložiti. 
Dobytčata jednotlivá náležitými p'asy opatřená, mo
hou býti kdekoliv k dopravě přijata a kdekoliv slo
žena. Transporty dobytka mohou se ze stanic, kde 
byla naložena nebo složena, dále dopravovati jen 
tehdy když není žádné závady co se týče pasů i zdraví 
dobytČat. - Není-li žádné závady, budiž od zřízeného 
znalce: aby transport mohl býti dále dopraven, na 
pase poznamenáno, že »nebylo nic závadného nale
zeno«, a budiž k tomu přidáno' číslo protokolu ohle
dacího, datum a podpis znalcův. - Tato doložka ne
smí se snad pouze na posledním listu pasů v jeden 
konvolut (svazek) sešitých přip'oHti. Onemocní-li nebo 
pojde-li některý přežvýkavec mezi transportem na že
leznici nebo po lodi takovým způsobem, že se to 'ne
může beze vší pochybnosti nějakým zevnitřním pUško
zením vysvětliti, budiž o tom telegraficky zpravena 
stanice která by se mohla intervence politic1<ého úřa
du nejkratším způsobem dovolati k tomu účelu, aby 
za tuto intervenci požádala. Politický úřad opatří 
hned čeho potřebí, aby znalcem bylo předsevzato 
vyšetření, a na tom, co bude nalezeno, závisí, ;ná-li 
se dopravení všeho dobytka na místo ustanovene za
staviti nebo jen části jeho, a co se vůbec má z pnclll 
veterinářsko-policejních učiniti. 

§ ll. Stáda hnací, Stáda buďte, když se ženou, nej
méně za 5 dní od ustanoveného zvěrolékaře ohledána. 
Dále hnáti stádo dovoleno jest jen tehdy. když se 
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shledá, že jest, z:dravé, cůž budiž v důbytčím pase 
P?tvrzenů; vn em-lI důbytek. zdravý, budiž s ním dle 
nalezu nalůzenů půdle tůhů, cO' jest zákůnem ustanů
venů. 

v Vyšetřující )ékař zvířecí půznamená, když při SÚl
de důp,ravů,:anem neshl.edá nakažlivé nemůci, na pase 
důbytC1l11 ,»ze nebyl~ nic závadnéhů . nalezenů« a přidá 
k tůmu datull! a SVŮJ půdpis. V případě ůpačném učiní 
PO'dl~ § 16. zakůna ůznámení, z příčiny kteréhO'ž O'rgá
n?ve k tůmu ustano.~ni učiní další ůpatření a když jest 
~~vada ,ůdst~al!,ě~la, bůznam~nají tO' na pase důbytČíl11. 
U I adůve půlI~lvctl! starůstO've. ůbe~ní a četnictvO' mají 
k vtůl!l u důhh;~eh, aby v hO'ncl . stad dávali stáda svá 
kazdych 5 dm ůd zverůlékaře ůhledati. V O'sadách 
k~?~ se průhání důbytek cizí, nechť starůsta obecn1 
UCI?I.' co bu~e příhodno, aby se dobytek důmací ne
smlSlI se stadem skrze místo hnaným. 

355 § ,1~. OHLEDÁNí DOBYTKA A MASA. 
. Ohleda~lv d~bytka a masa má za účel, aby za

mezilo ~e ~ůrazve.m ~ sekání dobytčat, jichž maso ne
poskytuJe lIdu zadne zdravé potravy - má však ta
ké sloyžiti vyšetřování, jehož se dá uPO'třebiti k za
mezem a vyhubení zvířecích nákaz. Povinni jsou dáti 
do~y.te~ a masO' v ůhledati: řezníci, hostinš tí, majitelé 
v~re]l1ych kuchyn (stravůvatelé), uzenáři, držkáři a 
vubec ony osoby, které se úplatným připravováním 
av průdáJ,áním masa po živnostensku zaměstnávají. Při 
tech}ů ,zlvnůstech podléhá ohledání dO'bytek hovězí, 
veprůvy a dobytek drobný (telata, ůvce, kozy) - viz 
O?st. 154. - Kde označuje se ohledané místO' dle míst-
11I~0 zvyku známkami, plombami atd., budiž na tytO' 
znamky hleděnO', a schází-li, má se za to míti, že ne
bylO' maso ohledánO', a budiž to O'známeno. 

I, tehdy, když dO'bytče musí býti PO'raženů, budiž 
ohledanů. 

. Poznámka: Průh!íd~~ masa a dO'bytka rO'zšiřuje 
~e I, na, důbytek dany ]lz v ůbchO'd a tudíž již pora
zeny, dale pak na drúbež a ryby. - Vydávati zdra
vO'tně PO'licejní předpisy O'hledně prohlídky masa a dO'
bytka a pečůvati O' iiSh průvádění patří ůbci (* 3. 
zak. z 13. dubna 1870 c. 68. ř. z.). 
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MRCHOVIšTI:: (rasovny). K těmtO' přihlí- 356 
ženO' buď ůd PO'licie . veterinářské a zdravO'tní. 
- VykO'Pávati kosti z mrchůvišť a PO'užívání mrchO'
višť jakO' luk a půlí dO'vO'lenO' jest jen se zvláštním 
schválením úředním. Zakůpávání a O'dlO'žení zdechlin 
na iiných mí-stech - na ulicí.ch, v řekách, studnách 
atd., jest zakázáno - viz O'dst. 153. 

Poznámka: 2ivnůst půhodnická záleží ~ tO'm, že 
iisté O'SO'by se PO' živnO'stensku zabývají chytáním 
ŠkO'dlivých zvířat (psú bez pána a vzteklinO'u půdezře
lých, O'dstraňůváním, stahůváním, zahrabáváním a z u
žitkůváním zvířecích mrtvůl. Živnůst tatO' je kůncessO'
vaná. -

Instrukce prO' PO'hůdné v Čechách - ze dne 25. 
únO'ra 1860 Č. 14. z. z. ustanO'vuje: 

Půhůdný má PO'vinnO'st, aby každé větší nebO' men
ší zvíře důmácí, jež v O'kresu zdechlO', jakmile se O' tom 
důzví, vzal a na místO' k zahrabání ustanO'vené ůd
vezl. Větší zvířata důmácí buďtež vždy ve vO'ze zvlá
ště k tO'mu zřízeném a přístrojem vyzdvihůvacím O'pa
třeném ůdvežena, menší zvířata dO'mácí smějí se také 
v pevném pytli ůdnésti. - PO'hůdný má zvířata, jež 
mu vlastníci k tůmu O'devzdají aneb jež mu úřad ze 
zdravO'tních příčin k tO'mu usta ví, a tato půslední 
jen v přítůmnosti úřadu, zabíti. Zvířata buďtež vůbec 
jen na místě k zahrabání ustanO'veném zabita a vý
jimkůu tO'likO' budiž zvíře, ježtO' se za živa na mrchO'
viště nemúže více důhnati aneb když tO' úřad výslO'vně 
nařídí, také mimů totO' místO' zabitO', načež se zdechlina 
má ůdvézti na mrchůviště. PO'hO'dný má pSy, kteří se 
bez pána PO'tuluií, JSO'u kůusaví, nejsůu na řetěze, nemají 
předepsaný O'bůjek aneb náhubek, pak psy, prO' vztek
lůst půdezřelé aneb vzteklé chytati a na půhůdnici 
ůdvézti nebO' ůdnésti. Psůvé však buďtež chytáni pO' 
každé jen k výslůvnému nařízení a v čase k tůmu 
ůd úřadu stanůveném; prO'tů má v místech bezpečnO'st
ní stráž a na venkO'vě zřízenci O'becní při tům býti. 
když se psůvé chytají a mají PO'hodnému půtvrditi, 
kůlik psú chytil .Jenům psi, kteří prO' vzteklůst PO'de
zřelí jsůu, smějí, je-li nebezpečí v průdlení, i bez úřed
níhO' nařízení býti chyceni a bezpečně ůpatřeni, avšak 
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má pohodný takové případy, dříve než něco o chy
ceném psovi nařídí, úřadu bez průtahu oznámiti. Pso
vé buďtež, je-Ii to možno, živí na smyčku provazem 
chytáni a jen kde by pro iisté okolnosti bylo nemož
né aneb nebezpečné je chytati, směií býti zabiti, při 
čemž se jest vystříhati všeho zbytečného hluku a ne
bezpečných prostředků, jako střílení v ulicích a na 
dvorech. 

Chycení psové nébuďtež zabiti než jen v přítom
nosti svědka od úřadu vyslaného. Jestli snad třeba 
chyceného psa pozorovati, příslUŠí to zvěrolékaři, ne 
pohounému. Výhradně úřad může ustanoviti, má-Ii se 
chycený pes vlastníkovi navrátiti. Vlastník psa má 
se v té příčině u úřadu ohlásiti dříve než 24 hodin 
po chycení psa projde, kde dostane poukaz na vydání 
psa po složení 4 K, načež mu pohodný, obdržev od 
něho poukaz tento, psa vydati musí. Jde-li pohodný 
pro zvířata padlá anebo dostal-li zvířata k zabití, má. 
pokud se to z doslechu atd. přezvěděti dá, po tom 
pátrati, zda není tu snad podezření nakažlivé nemoci, 
je-li tomu tak, má to neprodleně úřadu oznámiti, ne
smí však v ohledu tom pražádné opatření učiniti. Zví
řata, která pohodný obdržel, dále chycení psové a za
bití, buďtež zahrabána na místě k tomu určeném 
(mrchoviště) tak, že se větším domácím zvířatům má 
pokaždé dříve kůže stáhnouti, pak se mají rozsekati na 
kusy, hoditi do jámy 6 střevíců hluboké a pokrýti ze
mí až k samému povrchu. Menším domácím zvířatům 
se stáhne kůže jen tehdá, když to vlastníci zvířat 
žádají aneb pohodný z vlastní vůle to dělati chce; 
také se může několik menších zvířat domácích ho
dit do společné jámy, přece však musí vrstva země, 
ježto zvířata až k povrchu kryje, nejméně 3 střevíce 
hluboká býti, aniž smí jáma kdy otevřena zůstati. 
nýbrž musí se vždy zemí naplniti. Vyjímaiíc kůži a 
rohy hovězího dobytka, které vlastníkovi náleží, a jen 
na základě obapolného sjednání o vlastnictví na po
hodného přejíti mohou, smí pohodný také sádlo z ii
ných zvířat, ježto neměla morové nebo nakažlivé ne
moci, upotřebiti nebo prodati; sádlo nesmí však býti 
syrové, nýbrž přepuštěno. Také paznehty a kopyta ta
kých zvířat mohou se bráti a může se jich užívati. __ 
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Kosti mohou tam, kde se jich v továrnách aneb 
k jiným průmyslovým účelům užívá, pokud se to týče 
zvířat která neměla morovou nebo nakažlivou nemoc, 
býti ;potřebovány, jsou-li všech ma.;;itých část.í. ~P[(~
štěny vyvařeny a usušeny aneb kdyz se po prO]!tl neJ
méně' 8 let zase vyhrabaií vyvaří a usuší. Kostí 
zvířat jež měla nemoci morové neb nakažlivé, může 
se uživati podle min. výn. z 19. srpna 1858 Č. 18.761 
jen se svolením úřadu aneb morové komise. 

Pohodný má rozděliti mrchoviště na 2 ' díly -
jeden pro zvířata zdechlá aneb zabitá při obyčejných 
nemocich, a druhý pro zvířata padlá aneb zabitá po 
nemocich nakažlivých. - Mimo příbytečné místnosti 
má v každé pohodnici býti chlév pro domácí zvířata. 
psinec mrchoviště které má býti příkopem nebo plo
tem obehnáno aneb ohraženo, aby se tam žádné zvíře 
nedostalo. Pohodný má své místnosti čistě držeti. ne
smí mkdy nechat ležet kosti, maso atd. zahrabaných 
zvířat a přes noc nesmí žádná mrcha zůstati nezahra
bána. Pohodnému a jeho pacholkům se přísně zapo
vídá každé týrání zvířat, když konají svou práci. -
Nikomu leč pohodnému není dovoleno zdechlinám kůži 
stahovati je zahrabávati aneb něčeho jiného v tomto 
směru pfedsebráti. Vlastník padlého dobytka jest te
dy povinen to že jemu dobytek padl, hned pohod
nému oznámiti: Nechce-li pohodný živnost svou dále 
provozovati, má to ohlásiti úřadu. -

Pohodnému se zapovídá: 
1. Aby nemocné lidi a zvířata neošetřoval a pod 

nižádnou záminkou léky nevydával a neprodával; 2. 
aby o zdraví zvířat a nedostatcích a vlastnostech zví
řecích vysvědčení nevydával, 3. aby maso neprodával, 
4. aby prasata nechoval a nekrmil, 5. aby žádných ji
ných odpadků zviřat padlých neb zabitých, než kte
ré jsou pod § 7. výslovně jmenovány, neužíval. Pře
stupky této instrukce trsetaií se dle řádu živnosten
ského. 

POViNNOST K OZNÁME~f. § 15. Kdo. na 357 
zvířeti které mu náleží nebo leho dohledu Jest 
svěřen~, zpozoruje nemoc některou. v § 1. jm~l1ovanou: 
nebo nějaké znamení, pro které Jest takove nemocI 
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podezřelé, má to neprodleně starostovi obecnímu ozná
miti a nemá zvířete nechávati na místech, kde by jiná 
zvířata mohla býti nakažena. Tato povinnost nastává 
i tehdy, když se mezi dobytčaty v jednom chlévě ne
bo stádě některé jiné dobytče do 8 dní pod stejnými 
příznaky na vnitřní nemoc roznemůže. Když starosta 
obecní se nějak dozví, že nakažlivá nemoc vypukla, 
nebo že dobytče způsobem podezřelým se rozstonalo 
nebo pošlo, má to neprodleně oznámiti polit. úřadu 
okresnímu, není-li v druhém případě znaleckým vy
šetřením zkoušeného zvěrolékaře na jisto postaveno. 
že podezření bylo zcela nedůvodné. Povinnost podob
né případy neprodleně oznámiti mají i zvěrolékaři, 0-
hledači dobytka a masa, jakož i pohodní, když u vy
konávání svého povolání o nich vědomosti nabyli. 
Ostatně jest i četnictvo povinno a vůbec každý opráv
něn, takové oznámení učiniti. 

§ 17. Starosta obecní má zároveň, když činí ozná
mení polit. úřadu okresnímu, učiniti prozatím náležitá 
opatření, aby dobytčata byla oddělena, přibera k to
mu, je-li to možno, zkoušeného zvěrolékaře a má dáti 
chlévy zavříti. 

358 VŠEOBECNÁ OCHRANNÁ OP ATŘENt. -
§ 20. Je-li tu nebezpečí nákazy a po dobu je

ho trvání, mohou následující opatření učiněna býti: 
1. Mohou se dobytčata na mor onemocnělá, nebo 

moru podezřelá odděliti, hlídati neb pod polic. dohled 
dáti. Za podezřelá pokládají se dobytčata, která stý
káním se s dobytčaty nemocnými nebo jejich nakažli
vými chorobami mohla se nakaziti, i kdyby tu nebylo 
příznaků, že onemocněla. 

J sou-li v téže místnosti, stáji, stanovišti nebo na 
téže pastvě nemocná a zdravá dobytčata, mají se, po
kud toho poměry dovolují, od sebe tím zpúsobem od
děliti, že z tohoto prostoru buď zdravá buď nemocná 
zvířata se odvedou a jedna i druhá od jiných zvířat, 
která mohou nákazu dále přenášeti, se odděleně drží 
a zvláště ošetřuj!. 

2. Může se učiniti obmezení, aby se dobytčata 
zdravá nestýkala s dobytčaty nemocnými a podezřelý
mi a nemocí v nebezpečenství uvedenými, nebo s do-
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bytčaty, která mohou nákazu dále přenášeti: též se 
může obmeziti užívání a zpeněžení dobytčat nemoc
ných a nemocí podezřelých, hmot syrových od nich 
pocházejících a věcí, kterých bylo u těchto zvířat užito, 
zvláště se může ale naříditi: 

a) aby dobytčata nebyla dále hnána a byla od do
bytčat na průhonu onemocnělých a nákazy podezře
lých uzavřena : 

b) mohou se chlévy zavříti, což má za účinek, že 
dobytčata nesmějí místností jim vykázaných . (chlévu, 
stáie, nádvoří, dvoru, oddělených pastvišf atd. opustiti, 
a vůbec v dotknutí přijíti s dobytčaty jinými, která by 
mohla býti nakažena. - Když se chlévy uzavrou, od
dělí se, je-li toho třeba, také všechny věci, ježto s ne
mocnými dobytčaty přišly ve styk, totiž nářadí chlév
ní, píce, hnůj a podobné věci. S uzavřením stáje jest 
také spojen po dobu trvání nákazy zákaz, do uzavře
ného stáje přivésti nová dobytčata, která nákaze snad
no podléhají. - Dvory, jichž stáje jsou uzavřeny, mu
sejí tabulkami, na nichž nemoc jest označena nebo ji
ným vyhovujícím označením znatelnými býti učiněny: 

c) může se zapověděti pastva. Stane-li se to, za
povězeno jest buď vůbec dobytek na pastvu vyháněti, 
nebo, · jest-li toho potřeba, vyháněti dobytek na pastvu 
společně s dobytčaty rozličných cblévů a užívati spo
lečně cest a silnic na pastvu vedoucích. Jestliže stádo, 

.v němž nákaza vypukla, jest nutně na pastvu odká
záno, má komise pro ně zvláštní vhodná pastviska 
určiti, tyto dáti ohraditi, a cesty, po nichž dobytek na 
pastvu se hnáti smí, vyšetřiti a ustanoviti. Tato past
viska musí býti jako taková označena a pod dohled 
postavena: 

d) může se zapovědíti, užívati společně studní, 
napajedel, plavišf či brodů atd.: 

c) může se zapovědíti, aby psi a drobná domácí 
zvířata po ulici a jinde neběhali: . 

f) mohou se osada a traty uzavříti. Uzavře-Ii se 
osada. nesmí se žádné dobytče toho druhu, který by se 
mohl nakaziti, bez zvláštního dovolení polit. úřadu 
okres. z osady odvésti a nesmějí se vúbec dobytčata 
domácí stýkati s přespolními, ježto by se mohla na-
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kaziti. Také se může zakázati, vyvážeti takové věci, 
skrze které nákaza může býti přenešena, totiž srst, 
kúže, kopyta, pice, hnÍlj a j. v . .J estliže toho poměry 
nedopouštějí, aby nemocná a podezřelá zvířata v stá
jích byla držena, múže na místo uzavření osady, na
řízeno býti za shora uvedených obmezeních uzavření 
traty, to jest uzavření celého popluží (polního kra
jiště) anebo jeho jednotlivých částí. Osady uzavřené 
buďte označeny výstražnými tabulkami u vchodu a vý
chodu postavenými, na kterých poznamenána jest ne
moc dobytčí. - Totéž platí, byla-li uzavřena trata. Za
povězeno budiž přiváděti na tratu cizí dobytek, kterÝ 
by se mohl nakaziti. Cesty buďte podle možnosti uza
vřeny, aby se po nich nemohlo vycházeti a vcházeti: 
bylo-li by potřebí, buďte postavenými hlídkami hlídány. 

3. MÍlže se zapovědíti odbývati trhy dobytčí a koň
ské, licitace na dobytek a přehlídky dobytka v místě 
nakaženém a v nejbližším okolí, nebo dobytčata ji
stého druhu hnáti na trhy, na licitace a na přehlídky. 

4. Očkování. Múže se naříditi, aby dobytčata, která 
by se mohla nakaziti, byla zvěrolékařem očkována. 
Ochranné očkování, nebo očkování z nouze smí vlast
ník jen s úředním povolením předsevzíti. 

5. Mohou ' se dobytčata nakažená a nákazy pode
zřelá usmrtiti na zvláštní úřed. příkaz. 

Náhrada za usmrcený dobytek (při nákaze plícní 
odst. 362, dobytčím moru odst. 368, moru vepřového 
dobytka odst 371) poskytuje se jen v obmezené míře. 
a) jestliže opomenuto bylo předepsané včasné ozná
mení o vypuknutí moru neb o podezření, že mor 
panuje, b) zavínil-li vlastník, zástupce nebo zřízenec 
jeho zavlečení moru tím, že dobytčata umístil zpúso
bem příčícím se platným předpísÍlm policie zvěrolékař
ské, c) vypukne-li plicní nákaza u dobytčete, jež před 
méně než 180 dny dovezeno bylo ze země nenáležející 
k obvodu platnosti tohoto zákona a nebyl podán prú
kaz o tom, že k nákaze jeho došlo teprvé po té. kdy do 
bytče dostalo se v obvod platnosti tohoto zákona. Za 
pravoplatný plný dúkaz o pÍlvodu a době pl ívozu plat
tí, nepochází-li dotčené zvíře z vlastního chovu nebo 
ze stavu některého obec. příslušníka. dobytčí pas. kte
rý má tedy k tomuto účeli i tehdy předložen Mti. 
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když dobytče bylo přivezeno ze vzdálenosti menší 
jak JO km. Za tim účelem má se dobytčí pas při nabytí 
dobytka koupí, směnou atd. vyzvednouti u obce jeho 
púvodu,' u představeného oné obce (v Bosně také 
u v stanoviště četnického), do níž bylo zvíře přivedeno. 
behem 24 hodm po dovozu (přivedenO předložiti a 
obecním představenvm (četnickÝm stanovištěm) dáti 
na zadní straně opatřiti dátem a hodillou převzetí 
a číslem ohledacího protokolu. - Dle toho má pro 
každý z jiné obce přivedený kus dobytka VyZvednut 
být}. pas, jenž má býti pečlivě uchován. aby dotyčný 
maJItel dobytka pro nedostatek pasu neutrpěl citelnou 
škodu. 

6. Mohou se způsobem neškodným odstraniti 
mrtvoly dobytčat na mor padlých nebo z příčiny moru 
usmrcených, jakož i takové části jejich. jimiž by na
kaženina mohla býti přenešena, též hnúj, stelivo, vý
robky a odpadky dobytčat na mor onemocnělých ne
bo moru podezřelých. Mrtvá dobytčata mohou odstra
něna býti zpúsobem thermickým nebo chemickým ne
bo také dostatečně hlubokým zakopáním. při čemž še
třiti dlužno toho. co zákon v té příčině ustanovuje. -
.J ámy mají se tak hluboko vykopati, aby na zdechli
nách do nich vhozených ležela vrstva země 2 m. vy
soká. - Z takov5' ch jam mohou se kosti vybírati jen 
s přivolením polit. úřadu okr. Zdechliny, které za úče
lem jich odstranění musí býti dále vezeny, mají býti 
dříve polity vápennou kaší nebo roztokem karbolo
vým a mají býti mezi dovozem přikryty. VOZy jichž 
bylo při tom použito, buďtež desinfikovány (vi~ také 
odst. 356). -

7. Desinfekce. Múže se předsevzíti desinfekce chlé
vÍl a stájí, v nichž dobytčata na mor nemocná nebo 
nemoci podezřelá byla chována. též nářadí a jiných 
věcí. které s nimi nebo jejich nakaženinoll přišly ve 
styk. zvláště také oděvu těch osob. které s dobytčaty 
onemocnělými se stýkaly. Desinfekce budiž předsevza
ta pod dohledem a · vedením vyslaného zvěrolékaře. a 
orgánové bezp. mají na náležité provádění jeho naří
zení dohlížeti. § 21. Obecní úřad místa nakažertého od
povídá z toho. aby nařízená opatření místní náležitě se 
provedla a polit. úřad okres. má k tomu přihlížeti, aby 
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~e tak stalo. § 37. Pokud a kdy poskytuje se od státu 
náhrada za usmrcená zvířata, uvedeno jest při jednotli
vých nákazách. 
359 § 44. USTANOVENí TRESTNÍ. Kdo opo-

mine učiniti oznámení, k němuž jest dle tohoto 
zákona (§§ 15., 16.,35.) zavázán, potrestán bude pro 
tento přestupek vězením až do 2 měsíců aneb pokutou 
až do 600 K. - Toutéž pokutou potrestán bude sta
rosta obecní nebo ten, kdo jej zastupuje a opomine 
nějaké podezřelé onemocnění dle povinnosti své ozná
miti aneb vydávaje pas dobytčí nebo vysvědčení o pů
vodu dobytka, třeba jen z nedbalosti něco nepravdi
vého potvrdí. V těchto případech jest kompetentním 
polit. úřad. 

§ 45. Kdo něco činí proti jiným v tomto zákonu ob
saže.ným nebo na základě jeho vydan~Tm nařízením, do
pouští se přestupku a má soudem by ti trestán vězením 
až do 6 měsíců anebo pokutou až do 1000 K. - Jednání 
to však jest přečinem a) v případech, ve kterých podle 
zákona (§ 46.) nalezeno b~Tti má na ztrátu zvířat a zví· 
řecích výrobkfl; b) pakli bylo zvíře morem zasaženo: 
3. bylo-li tím zpúsobeno tělesné poškození nebo smrt 
nějakého člověka. - Trest: vězení až do 2 let nebo po
kuta až do 4000 K, v případu, když nastala smrt člo
věka, vězení od 1. měsíce až do 3 let. 

§ 46. Zvířata a syrové věci od zvířat, jimiž se 
obešla zápověď vývozní v odst. 352. zmíněná, buďte Z? 
propadlá prohlášena, dříve však na odděleném místě 
chována a od zvěrolékaře ohledána. - Maso. o němž 
jest úředním vysvědčením prokázáno, že jest púvodu 
naprosto nepodezřelého a kteréž bylo ,Ialezeno zdravé, 
buď se svolením vlastníka ihned prodáno. Ve všech 
jíných okolnostech buď maso takové zmařeno. Ostatní 
syrové výrobky od zvířat buďte, nežli se o jich pro
padnutí rozhodne, zavřeny a desinfikovány. 

360 SLINTAVKA A KULHAVKA dobytka ho
vězího, ovcí. koz a prasat. 

1. Příznaky, Tato nemoc toliko následkem nákazy 
se vyvinuiíci, pOlná se podle toho, že se jeví puch~T r'e 
a vředy na sliznici v tlamě a na kúži, kterou koruna 
paznehtů jest potažena, též na kůži mezi paznehty. 
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U ovcí, koz a prasat jeví se tato nemoc hlavně jako 
kulhavka čili paznehtnice, u dobytčat jako slintavka 
a kulhavka. 

?lizni.ce úst~lí se jeví oteklá, tuhým slizem pokrytá, 
ktery se Jako mt táhne; chuť k žrádlu a přežívání jsou 
z většího dílu přerušeny, krávy méně mléka dávají. 
N~ ~e~zubém okraji vrchní čelisti, na konci jazyka, na 
shzmcl pysku a ostatních částí tlamy u přežvýkavců, 
~a. rypáku u psasat naskakují puchýřky a puchýře, 
Jezto JSou naplneny tekutinou z počátku jasnou, pak se 
zakalující, později pukají a červená bolavá místa PO 
sobě zanechávají; žráti píci a žvýkati jest obtížno. Krá
vy dostávají podobnou vyrážku jako v tlamě někdy 
také na vemeně. - Na paznehtech teplota se zvýší, ko
runa a rozštěpina kopyt stávají se citlivějšími; na sil
něji .červené kůži těchto částí naskakují podobně jako 
v tlamě puchýře, které rychle pukají a bolavá místa 
po sobě zanechávajL Na zvířatech jest znáti, že je 
chúze namáhá, ona mnoho leží a jen stěží s místa se 
pohybují. - U prasat rozšiřuje se zánět z paznehtů 
někdy až za spěnačku ; zvláště u prasat, jež se ženou 
nezřídka se stává, že se jim paznehty uvolňují á svlé~ 
kají. - \ 

. II. Jak se má předejíti v případu takové nemoci. 
(Mm. naŤ. z 8. prosince 1886 Č. 172 ř. z. a § 26. zák. 
z 29. února 1880 Č. 35 ř. z.) 

1. Nemocná a podezřelá zvířata podléhají dle odst. 
358 odloučení od sebe a uzavření stájí. 

2. Zapovězeno buď honiti dobytčata uzavřená na 
pastvu. . 

3. Vypukne-li nemoc mezi dobytkem, jenž stále na 
pastvě se drží, tedy buď pastvíště uzavřeno tak, aby 
z něho nemohl se dobytek odháněti a aby tam ne
mohli se přiháněti přežvýkavci a prasata, též aby za
mezen byl přístup osobám nepovolaným. Takovéto 
pastvisko označeno buď tabulkami s nápisem: "Slin
tavka a kulhavka.« Odehnati dobytčata nákazou pode
zřelá, dovoleno jest toliko se schválením úřadu. . 

4. Vyvážeti hnůj jest dle odst. 358 zakázáno. 
5. Píce ve chlévě nakaženém uložená nesmí se 

ze dvorce nakaženého odstraniti. 
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6. Zápověď obchodu dle odst 352. 
7. Komise z příčiny nákazy zřízená má obyvatel

stvo poučiti. že syrové nesva~ené ml~ko z nakaže
ných dobytčat jest zdraví škodhvo a I!la varova!l. ~by 
se ho nepožívalo. Zapovídá se takoveho nesvareneho 
mléka potřebovati a prodávati. , 

8. Zapovězeno buď porážeti nemocná doby!c~ta na 
maso. jestliže jde o l?řípady těžk~ho ?ne!l10cnef!.I,. kde 
požívání masa z takového dobytc~te, JeVI se 9ytl nve
dopustitelným již podle nálezu na ZIV!!m dobytcetl UCI
něného. Jestliže se dopustí, aby dobytcata byla na maso 
PO ražena. tedy v každé případnovsti č~sti těl31 nemocí 
změněné buďte odstraněny a neskodne zrr:areny. o 

9. Odbývání dobytčích - vyjma koňskych - trhu 
budiž po případě dle odst. 358 zakázáno. 

10. Když by se zjistila nákaza při dobytčatech na 
honu se nacházejících. má se učiniti opatření. ab~ ne
byla tato dobytčata dále hnána a aby byla uzavrena. 

11. Desinfekce se provádí dle odst. 358. 
12. Ze nákaza v osadě pominula. vyhláš~no bu~ 

tehdá když v ní již nemocného dobytčete nel1l a kdyz 
ve 14' dnech od té doby. kdy některý kus naposledy se 
uzdravil nebo pošel. žádný jiný neonemocnel a naka
žené chlévy. stáje a nářadí byly vyčistěny. 

361 SNĚŤ SLEZINY nebo ANTHRAX u domá
cích zvířat hospodářských. 

I. Příznaky: Sněť sleziny (anthrax) jest nemoc ná.
kažlivá která se vyskytuje nejvíce u dobytčat a OVCI. 
řidčeji ~ koní. koz a prasat a končí se velmi rychle a 
obyčejně smrtí. Tato nemoc zvláště za letních m~sícfl 
se objevuje a v některých k,raj,inách jest ?bY,čeJll?Y. 
Příznaky té nemocí jsou rozdIine dle toho, Jake zVlre 
a hlavně dle toho jaká část těla byla jí zachvácena. 
Všechny zpúsoby ~něti sleziny mají to společné, že ne
moc má rychlý PrLlběh. Padají-li náhle domácí zvířat.a 
jednomu majetníkovi, musí v krajinác~,. kde sn~ť ~Ie::'l
ny se častěji vyskytuje, již tím vzeJítt p'odezrel1l, z.e 
jest tu nákaza sleziny. V případech, ~dy nemoc lleJ: 
rychleii končí (mrtvice následkem snett SlezlllY), coz 
se u dobytčat a ovcí přiházívá, zvířata POSU? na I?ohled 
zdravá, skácejí se, jako by byla mrtVICI ranena a 
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z větší části již ' za několik minut pocházejí. _ Při 
zpúsobě, která ' mívá méně rychlý prúběh a která se 
zvláště u dobytčat a koní objevuje (horečka ku sněti 
sleziny), pozoruje se, že zvířata dříve zdravá, náhle 
pozbývají chuti k jídlu, krávy dojné dají méně mléka 
nebo se jim mléko úplně zarazí, chvějí se, ano i třesa
vici (zimnici mrazivou) dostávají. že teplota těla ne
stejně jest rozdělena a se mění, v údech jest škubání. 
tlukot tepny se zrychlí, že zvířata jsou velice pitomá 
nebo naopak rozčilená, že viditelné sliznice jsou čer
veně zbarveny a že někdy krvavý PrLljem dostávaií, 
u koní dostavuje se obyčejně kolika, u ovcí močeni 
krve. Nemoc taková, na kterou ž zvířata z větší části 
pocházejí. trvá několik hodin až také několik dnÍ. _ 
Nezřídka objevují se u nemocných zvířat kromě pří
znakú horečky slezinné po rozličných částech těla roz
šířené otekliny kúže (ohnivý nežit, snětivá rúže) nebo 
obmezené boulovité opuchliny (karbunkul, pryskýř pá
livý). v kúži a v sliznicích, které někdy ztaloví nebo 
snětivě se rozpadnou, ale někdy také náhle zmizí, při 
čemž obecná bolest se zvýší. Podle toho. kde takové 
otekliny' se objevují, činnost ústrojí všelikým zpúsobem 
se přerušuje: zvířata s obtíží dýchají, nemohou močiti 
nebo výkalú se zbaviti a j. v. Tímto zpúsobem sněti 
méně zvířat pochází, ačkoliv jest velice zhoubná. nežli 
na mrtvici následkem sněti sleziny a na horečku ku 
sněti sleziny. 

II. Opatření (§ 24. zák. o moru dobytčím): 
1. Oddělení dle odst. 358. 
2. Uzavření pastvy, dle odst. 358. 
3. Při nakažlivém rozšíření - uzavření vody a 

popluží dle odst. 358. 
4. Pro nemocná dobytčata buďtež zvláštní ošetřo

vatelé ustanovení, kteří se se zdravým dobytkem ne
smí stýkati, a má použito býti zvláštních nádob pro 
žrádlo a nápoj, které žádnému jinému účelu sloužiti 
nesmějí. 

5. Všecky súčastněné osoby mají býti o tom po
učeny, že tato nemoc dá se lehce přenésti na lidi a že 
z ní vzeiíti mtlŽe velké nebezpečí, a O· opatrnostech. 
jichž nutno šetřiti. 

35 
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6. Osob, které mají rány na rukou anebo na iiných 
částech těla, jež nemají přikryty. nesmí k ošetřování 
nemocných dobytčat, použito býti a musí ve stájích 
vždy býti pohotově prostředky k očištění a k desin
fekci. -

7. Stáje nemocných zvířat mají býti, aby v ně ne
vnikly mouchy, v temnotě drženy. 

8. Porážení nemocných a podezřelých zvířat. ia
ko ž i střežení a prodei iednotlivých částí nebo V~I 
robků jeiich jsou zakázány. Za podezřelá platí ona 
zvířata. která v posledních 4 dnech se nacházela v bez
prostředním styku se zvířaty na sněť sleziny onemoc-
nělých. - v... , 

9. Zdechliny padlý ch nebo z pf1cmy teto usmrce
ných zvířat nesmí býti z kůže staženy. mají býti co 
nejdříve odstraněny a mezi tím sIam ou, zemí. houněmi 
atd. přikryty a tak uchovány. aby s nimi iiná zvířata, a 
také mouchy do styku nepřišly. 

lG. Odpadky kteréhokoliv druhu. hnÍl j a stelivo 
buďtež spáleny nebo vápnem nebo popelem posy
pány a hluboko zakopány. 

ll. Desinfekce se děje dle odst. 358. 
12. Porážeti zvířata nepodezřelá, která se zdaií býti 

ještě zdravými, ze dvora ,nakaž~né~o -:- na. maso, d~
voleno jest jen se svolemm zverolekare a Jen na ml
stě nákazy. 

36" NÁKAZA PLlCNt U DOBYTKA HOVĚZí. 
'" HO. I. Příznaky: Nákaza tato jest dobytčatům 

vlastní zánět plic. který má zdlouhavý průběh a jest 
nakažlivý. Nemoc šíří se na způsob moru a v chlé
vech kam se dostane, mnoho dobytka pojde. Nemoc, 
kdyl počne. není ani p,ozoro,:ati. }eprvé P? něLakém 
čase dostavuje se krátky suchy kasel. pozdě]! kasel se 
častěji opakuje a jest přiduš,ený. chraP!ivý, a ?o}estný. 
K tomu připojí se zrychlene namahave dycha1l1. chuť 
k žrádlu se zmenší a mléka ubý vá. Známky tyto samy 
o sobě dostačí, aby vzbudily p-o~ezření, že ,test tu ~á: 
kaza plicní. jmenovitě pozo~~]1-lI se na zVlratech:. Je~ 
byla mezi dobytek nově I?nveden~. nebo z~ !}eJaky 
čas od té chvíle, kdy nova dobytc~ta v chlev.~ byl::t 
p'ostavena, na dobytku dříve chovanem. Po krats! . ne~o 
delší době dostavuje se zimnice; tepna rychlen bne 
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a s tává se napnutou. srdce není s lyšet tlouci nebo 
bl!ší, tla,ma, j~s~ suc~~, chyť k žrádlu a přežívání po
ml}1e: dyc~al11 Jest clm. dale tím obtížnější; poprsnice 
s.tava se clteln~u naproti dotknutí. dobytčata stojí. ma
Jl ce hlavu ku predu vypnutou, s rozevřenými chřípěmi 
s hodně rozkročenýma předníma nohama a buď si ani 
nel éhají nebo ulehnou jen na krátký čas. při čemž 
no)1y "pod se~ou ~la~?u., ne~o , ku předu je natahují ; 
st~naJI. a vzc!ychaE.PrJ dy cha1l1 a vy hazují někdy hu
sty vS,liz : kravr. J~Z dlouho březí. ?byčejně zmetají. 
V 12 rJpadech tezkych nebo smrtelnych dostavuj e se 
znacna hubenost a slabost: často dostavují se ke konci 
života zhoubné průjemy. Nemoc trvává, nežli se do
bytče úplně nebo nedokonale pozdraví nebo padne 5 
až 12 neděl. 

. II. Opatření (zák. z 17. s rpna 1892 Č. 142 ř . z.). 

L Aby co možná rychle potlačena byla pli~í ná
kaza hovězího dobytka, poražena buďte plicní nákazou 
nemocná, plicní nákazy podezřelá, konečně ona zví
řata hovězího rodu, která s nemocnými nebo podezře
lými ~y~řaty byl~ umístěna v témže dvorci. nebo 
s!an?Vlstl a pastvišti, a proto nakažením jsou pode
zrcla. -

.2 .. Stejným způsobem buď naloženo, buď i s oním 
hoyezlm dobytkem na honu a s oním hovězím dobyt
kem po železnicích nebo po lodích dopravovaným meii 
nímž shledána byla nákaza plicní. • 

3. Jakožto nakažením podezřelá zvířata jež odstra
niti )est .eoražení~\ mohou dle ok<;lností oz'načena býti 
takc zVlrata hvezlho rodu. ktera umístěna jsou ve 
dvoře sousedícím s nakažený m dvorcem. 

4. Za zvířata usmrcená uděluje se od státu náhrada 
dle odst. 358. 

5; N~l!lOcná ~ podezřelá . zv!řata smějí jen s po
volel11m uradu a Jen ku porazem ze dvorce nebo sta
I1c,viště býti vyvedena a mají poznamenána býti stři
hem chlupů . 

6. Zvěrolékař má s místním představeným první 
vyš~třování předsevzítl .. a, stav dobytka celého pode
z~e[~ho obvodu ve zvlastl11 seznam uvésti, rovněž Uči
mtl lI1ventář všech předmětů a všeho nářadí. - Po-
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střih chlupů provede se zvláštními chirurgický mi nli ž
kami v římských číslicích . ' 

ll. Maso mli že jen s úředním povolením stěženo 
nebo vyvezeno býti, rovněž kůže, kosti, paznehty a 
rohy. -

13. Doprava hovězího doby tka nákazou podezře
lého po železnici nebo po lodi smí vykonána býti to
lik.) s povolením úředním ve zvláštních dobytčích vo
zech. pokud se týče ve zvláštních vlečných lodích, 
které opatřeny býti musí nápisem: »zvířata nákazo u 
podezřel á«. a jest každé skládání a př ikládání zvířat 
mezt dopravou co nejpřísněji zakázáno. Převeze ní k po
rážce, k n,H raží atd. srr.í :,e státi toliko pod policej
ní dohlídkou, pokud možno v noci anebo v t é dob ě. 
ve které na této trati čilá doprava dobytka nepanuje. 
Osada, kterou má dobytek hnán býti, budiž dříve včas
ně Q honu vyrozuměna, aby mezitím na těchto sil
nicích vešker~r styk dobytčat byl zamezen. K takovému 
honu má býti tolik honců přiděleno, aby dobytčata ne
mohla z cesty vyraziti. Hon musí bez přetrž ení předse
jíti. Postavení dobytka do stájí, krmení a napájení do
bytčat se co nejpřísněji zapovídá a mli že se tak státi 
teprve ve stanici po složení jeho pomocí zvláš tního 
lIařadi. Místo dobytčího pasu má takový hon zvláštní 
certifikát vydaný od nákazové komise. Personál k honu 
a k složení upotřebený musí si šaty, obuv, náčiní, pro
'vazy, biče atd pod dohledem zvěrolékaře vyčist iti a 
desinfikovati a nesmí dříve v dal ší styk propuštěn b\'ti. 

15. Stržení mléka pocházejícího od krav toliko 
podezřelých jest beze všeho obmezení, použití tažné
ho dobytka toliko s povolením úředním dovoleno. 

lb. Desinfekce d ěje se dle dst. 358. 
17. Uzavření d\'orce trvá až 8 dní po desinfekci. 

v této době má býti stáj za účelem vyvětrání stále 
otevřena a nesmí do ní dobytek postaven Mrti. 

2:1. 0 usmrcení viz odst. 358. -
27. TOl1Ju, kdo udá zamlčený případ nákazy, rnliže 

býti přiřknuta odměna (taglie) od 40-100 K. 
Uzavření místa zruší se teprvé 8 dní po vykonané 

desinlekci všech stájí a stanoviš! a mÍ! že dobytka bě
hem šestiměsíčního uzavření toliko s povolením Madu 
užito býti. 
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?9 .. Přestupky toho zákona anebo nařízení na zá
klade Jeho vydaných trestá polit. úřad pokutou od 
20 -600 ,!-".nebo vězením až do 30 dnÍ!, po případě, 
Jsou-li preClllem soud. 

OZHŘIVOST. NEBO ČERVIVOST U KONí, 363 
OSLO A ]\lEZKU. I. Příznaky. Tato nemoc u 
konJ se .oSjevuiící povstává jen nákazou; objevují-li se 
z';1epy,. Jez nemoc tato působí, na sliznici dýchacích or
ga n~I, J menovi tě na sli znici u vnitř nos u, nazývá se 
ozhr~ykoll ; \YSkvtuiÍ-li se v kúži, nazývá se červivostí 
,ozhnyka .kožní). Obojí zpúsob nemoci u téhož zvířete 
se obJevuJe. Nemoc má obyčejně zdlouhavý prÍ!b ěh. 

.. A. Ozhřivka. nejčastěji objevuje se ozhřivka na sliz
tlI':l, n.,o~ové a l1az~'vá se pak ozhřivkou (soplavinou neb 
cllľlp,eclI?). Známky její jSOll: 1. Vi' tok z nosu z počát
ku ~Idky, sl!~ovaty, z~lenavě žlutý nebo šedivě zbar
,~ny,. pozdeJ! lepkavy, hustý, chuchvalcovatý a ne
pekne b~rVy nabývající, který jde obyčejně jen z jed
Doh~ chn~e ; 2 .. uzlovaté, hrbolaté náclory v podbrad
k~, ,! ako lI,s~ovy ořech až slepičí vejce velké, ano i 
vetsI, ~t..::re JSou tvrdé, nepúsobí bolesti, málo jsou po
hy blIve a na té straně se nalézají, z které éhřípě teče' 
3. l!l,al,é tvrdé uzlíky dělají se na sliznici uvnitř nosu ' 
zv las~e l~~ bránici, z níž se vyvinují kulaté. z počátkl; 
ploc~e vmlky, které se brzy podbírají a pak mají vy 
pukly. Jako. nako~saný okraj a špinav~' šedožlutý SJ) (:o 

~~k; Jest-.'! okraj ]eJ!ch tlustš}, splývají dohromady a 
I- l,eds!avuJ! pak vetsl, nepravIdelné chobotnaté vřeuy. 
Pre~leny tyto mohol~ se pozorovati již pouhý m orl:cl1J. 
k~lyZ vredy JSou blIzko otvoru dutiny nosní, jSJu-ii 
vIce vzadu, možno je prstem ohmatati. Spatřuje-ii se 
Jeden ye?o .dn;hý takov~ pří~nak, jest zvíře ozhři'lic/ 
IJod~zre l e; Jevl-lI se soucasne více takových známeK, 
nenl poch)'bnosti, že jest tu ozhřívka chřípěcí (soplavi
lIa) . pZ~rIvka vyvllluJe, se n ěkdy nejdříve v plících, 
'J pr~ldusl1lCl ~ ve"chrtaně a nazývá s.e pak ozhřivka 
l~ ~ICn} . ,Tak?va zVlrata těžce dýchají, čehož znenáhla 
pr~b~va, rm tom mají suchý dusný kašel a hubnou. 
A-1eslce mnohdy minou, nežli se k těmto úkazúm přidaij 
pIíznaky ozhřivky chřípěcí nebo če rv ivos ti. Taková n~ 
poh led dýchav ičná zv í řata považovati jest za podeúe-
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l{, ozhřivky, přišla-li dříve v styk se zvířaty ozhřivÝmi 
(červivými). 

B. Červivost (ozhřivka kožnO~ Při této nemoci ob
kvují se lIa rozdílných částech těla boule malé. kulaté, 
bezbolestné, až jako vlaský ořech velké. které !;rZyl 
kůži prorážejí a tuhý, žlutavý hnis vyměšuií, zpuso
tujíce vředy s tlustým, vypuklým okrajem a s neči
stým spodem, které se zvětšují a vyměšují tuhý, špil1<l
vý hnis, jímžto chlupy se slepují. Mezi boulemi a vředy 
vyvinuií se někdy provazovité otekliny. často ' také 
hrbclaté Hádory žláz na prsou a na třísle. V někter~'ch 
l-fípadnostech dostavuje se na některé noze. zvlášté na 
zadních ::ldech širok5r hrubý otok; na tom utvoří se po
zději boulovité nebo uzlovité otoky z nichž později po
vstávají cervivé vředy. Když ozhřivka již daleko po
tročila, vyvinuje se chřadnutí, krátkodechost. přerý
váný, mdlý kašel; zvířata špatně vypadaií; srst jest 
slabá a bez lesku, na údech, na dolních prsou a na 
bme dělají se teštnaté otoky a zvířata konečně po
cházejí na úbytě a vysílení. V některých případech bý
vá ozhřivka provázena prudkou zimnicí a zvířab po
jdou někdy již po 8-14denní nemoci. 

II. Opatřeni. (§ 29. zák. o dobyt. nákaze). - 1. Zví
fata na ozhřivku či červivost onemocnělá buďte hez 
prodlení usmrcena. Zvířata ozhřivky toliko podezřelá 
buďtež oddělena, v uzavřených stájích chována. blldiž 
k nim úředně dohlíženo a smí býti jen aprobovaným 
zvěrolékařem léčena. 

2. ZVlřata, jež byla chována se zv·ířaty ozhř'ivými 
Lebo čer"ivými nebo této nemoci podezřelými v téže 
místnosti. nebo vůbec přišla s nimi v takový styk, že 
tím mohla býti nakažena, buďte ve zvláštní místnosti 
od zvěrolékaře po 2 měsíce pozorována a mohou se 
teprvé po uplynutí této doby, budou-li pak za úplně 
nepodezřelá shledána, propustiti. Politický úřad okres. 
l;lůže za přiměřené opatrnosti dovolití, aby se lako
vých zvíiat uživalo v obvodu obce, pokud jsou zdra
vá, anebo naříditi, aby zvířata podezřelá byla u:,mr
cena. 

3. Budou-li zvířata ozhřivá (červivá). ježto 171ají 
týti uzavřena. postižena, že se jich užívá způsobem r.e-
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dovoleným nebo vně místnosti jim vykázaných nebo na 
místech, ke kterým jest jim přís,tup zapovězen, 1l1ÚŽe 
(řad místní nahditi, aby byla hned usmrcena. Mrtvo
lY padlých nebo zabitých zvířat ozhřivých ~.;crvi
vých) buďte i s kúží a srstí odstraněny, aby z nich 
; koda nevzešla. 
.' 4. Udé, ktef i opatrují koně takové, buďte poučeni. 
ze nemoc tato na člověka se přenáŠí a jaké z 10ho 
Hcházl nt-bezpečí a nesmějí ti, kdo mají rány, v:'edy, 
kůži odřenou nebo rozpukancu, zvláště na rukou a 
na obličeji, bráti se k opatrování takovýchto zvířat. 
- tl1ídači nechť dají pozor, abYi nahé části těla s,vého 
nepokáleli výměsky nemocných zvířat a nechť se Vy
stříhaií, aby vzduchu, který zvířata tato vydychují, 
plímo nevdýchali, aby se dlouho v stáji nakažené ne
zdržovali, nebo dokonce v ní nespali, nebo aby pokrý
vek těchto zvířat neuživali. Náčiní při takovýchto zví
řatech užívaného nesmí býti při jiných zvířatech po
užito. Hlídači mají sebe a šaty své po každé službě u 
podezřelého zvířete bedlivě očistití a pak ruce v roz
toku karbolové kyseliny si umýti; takový roztok budiž 
tedy v stáji vždy chován v zásobě. Hlídači zvířat ne
mocných 'mají oděv svůj desinfikovati. 5. Desinfekce se 
děje elle odst. 358. 

Orgánové bezp. mají dátí pozor na koně povoz
níkir, dopravovatelú, pirjčovníků koní, každé Ďodezřelé 
zvíře bez prodlení 'samo pro sebe uzavříti. a to hned 
úřadu oznámiti. Rovněž i hostinští musí dohlížeti na 
koně u nich pos:tavené a nesmí převzíti koně pode
zřelé; oni maií každý podezřelý případ úřadu oznámiti. 
- ZlabY na krmení a řebřiny atd. v iich stájích se na
cházející musí se týdně dobře vyčistiti. 

NEŠTOVICE Čl NAKAŽLIVÉ OSYPKY U 364 
DOBYTKA SKOPOVÉHO. 1. Příznaky: Nešto- . 
vice u ovcí jsou zimničná velmi nebezpečná osutina, 
která jen nakažením povstává a jako mor se rozšiřuje. 
Ovce za několik dní POt0111, když se nakazily, jsou mdlé 
a smutné; méně žerou a přežívaií, slzí, z nosu jim jde 
slizovatý výtok, dech a tlukot srdce se zrychluje. te
ploty v těle přibývá. O den nebo 2 dni pozděii objevuj; 
se na kůži, kde jest méně vlnou porostlá, zvláště na 
hlavě, okolo očí a tlamy. na vnitřní ploše předních a 
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zadních noh, na prsou a na břiše malé červené skvrny, 
jako když blecha štípla, z kterých se za 2 až 3 dni 
ud ělaj í uzlíky jako hrách nebo bob velké, a ty to o n ě
kolik dní později naplní se tuhou tekutinou a jeví se 
jako puchýře. Po několika dnech naplní se puchýře hni
sem, usýchají konečně, zanechávajíce žlutavých stru
p ťi, které pak černohnědou barvu dostávají . St rupy 
se po 8-14 dnech vylupují a po nich zůstává trOCÍ111 
prohloubená jizva. Nemoc až do -vylupování strupů 
trvá 3-4 neděle. Některé ovce dostávají . množství ne
što-vic s prudkou zimnicí a se silným zanícením kůže; 
neštov ice pak jsou hustě posázeny, činí konečně větš í 
vředovitou slitinu a zasahují někdy také až sliznici hlta·
nu a průdušnice. 

II. Opatření. (§ 30. zák. o nákazech dob.). 1. Od . 
dělení a zavření ovčince. 

2. Múže se dovoliti, vyháněti na pastvu ovce na 
pohled zd rav é, nemÍ1 že- li býti nákaza tím roznešena. 
. 3. Z uzavřených ovčinců mÍl že býti hnÍlj ovčí, še
tří-Ii se vší předepsané opatrnosti, vyvážen jen po ta
kov~'Ch cestách a na takové pozemky, kam se nedo-
stanou ovce z dvorcÍl zdrav~·ch. . . 

4. Zákaz píce a steliva dle odst. 358. 
5. Vlna, která jest složena v dvorci nakaženém, 

múže se ze dvorce odvézti, jen když by la desinfikována 
a jest v py tlích zapakována, a to s povolením komise 
nákazové nebo polit. úřadu okres. - Iilídači a ti, kdo 
s nimi při š li v styk, nemohou do jiných ovčinců vchá
zeti a mají se dle odst. 358. desinfikovati. 

6. Zákaz styku (obchodu) dle odst. 358. 
7. Zákaz společného užívání stuclní dle ost. 358. 
8. Při velkém rozšíření nákazy, anebo když celé 

st ádo ovcí bylo očkováno , následuje dle odst. 358. uz~ 
vření místa pokud se týče celého popluží. 9. Zákaz vy
vozu ovcí do místa nákazy nebo místem nákazy, jakož 
i zákaz pastvy. , 

JO. S hledá-li se, že ovce hnané nebo dopravovan e 
mají neštovice, buďte zad rženy a zavř eny. 

ll. Porážení nemocných ovcí na maso i~st ~ak~
záno, porážení zdravých jen pod dohlídkou zverolekare 
dovoleno. -
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12. Mrtvoly padlých nebo zabitých ovcí buďte 
hluboko zakopány, stáhnuté kůže desinfikovány a tepr
ve, když jsou úplně usušeny a když nákaza pominula. 
vyveženy. 

13. Desinfekce d ěj e se dle odst. 358. 

14. Nákaza Prohlásí se 7a p')H'inulou, když nem(k ' 
né a očkované ovce padly nebo se pozdravily, ne
štovíce se úplně zahojily a když desinfekce byla pro
vedena. Obchod ovcemi ml,že se však dovoliti teprve 
6 neděl Od t é doby, kdy nákaza prohlášena byla za 
pominulou. 

NÁK4ZA fRANCOUZOVIT,Á (CHANKRE) 36~ 
A PUCHYŘINA NA POHLA VNl CH CASTECH v 
u koní plemenných a hovězího dobytka. 

I. Příznaky. 1. Nákaza hřebčí je nemoc nakažlivá 
jen u koní plemenných se vyskytující, která jen při- 
pouštěním dále se rozšiřuje. První změny jeví se na 
pohlavních částech. U klisen pozoruje se trvalá silná 
hřebivost, sliznatý nebo sliznato-hnisavý výtok zčer
venavé POŠVy; brzy potom dostavuje se měkký těsto
vatý otok ohanbí, u vchodu POŠVy objevují s'.e puchýře, 
z nich ž se později dělají vředy, nebo malé bílé skrny ; 
klisny staví se často k močení a pohybují při tom živ ě 
ohanbím. Hřebci jeví živý pud pohlavnÍ. žene jim na 
moč, kterého však málo odchází, ústí močové trubice 
zčervená a oteče, z trubice odtéká někdy tuhý sliz. 
Na ža ludu, tučci a šourku dělají se někdy puchýře nebo 
vředy. Po čase delším nebo kratším objevují se jak 
u klisen, tak i u hřebců na rozdílný ch místech kú že oto
ky ploché, tvrdé, bezbolestn é, asi jako tolar velk é, kte· 
ré rychle nebo znenáhla zase mizÍ. Při dalším prllběhu 
lIemoci pozorovati jest oslabení zadní části těla klisny 
a hřebci, když stojí, často přešlapují z iedné nohy zad
ní na druhou, za chúze v kříži se kolísaií, lež í-li, těžko 
vstávají, nebo kulhají na některou nohu. Nezřídka do
s tavuje se ochrnutí jiný ch částí t ěla, jednoho nebo dru
hého ucha, předního nebo spodního pysku, hořej šího 
víčka očního neb ocasu. Zvířata nepozbÝvají chuti ke 
žr{,dlu, ale hubnou, chlupy se z ježí a nemají lesku; ko
neč n ě dostavují se vodnaté otoky pod břichem a na 

I I 
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okončinách, u hřebců na šourku a na tučci. konečně po 
dlouhé nemoci pocházejí. 

B. Puchýřina na pohlavních částech koní plemen
ných a u dobytčat. - Nemoc jeví se nakažlivou osu
tiHou na pohlavních částech u koní a dobytčat, kteráž 
se pouštěním dále rozšiřuje. U klisen a krav naskakuií 
na ohanbí malé puch~rře, které pukají a v povrchní vříd
ky se mění, . tyto pokrývají s.e tenk5'mi strupy. pod ni
miž tělo se hojí. Z POŠVy vytéká více nebo méně teku
tiny. která jest sliznatá nebo hnis ovitá. vateň a zaná
ročí čili hrázka jsou nčkdy těstnatě oteklé. - U hřebcI! 
a býků bývá osutina na rozličných místech tučce a žíly, 
mívá takový průběh jako u klisen a krav; obyčejně 
bývá také těstovitý otok na předkožce. Celkem však 
zClraví zvířat nakažených není přerušeno; nemoc má 
Pl ůběh rychlý a zvíI'ata ve 3-4 nedělích se pozdra
vují. 

II. Opatření (§§ 31, 32 cit. zák.). 1. Nemocní hřebci 
nemohou býti ku klisnám připuštěni. Klisny, jež byly 
touto nákazou stí ženy, nemohou býti již nikdy ku ple
menění brány i kdyby byly vyhojeny; aby je tedy bylo 
poznati buďtež jim na levé straně krku vypálena pís
mena B. K. 

2. Hřebci, od nichž, jak se dokázalo, byly klisny na
kaženy, nebo u níchž se dá ještě dokázati, že stiženi 
jsou hřebčí nákazou, anebo kteří pouštěni byli na klis
ny. když již byly francouzovité, buďte vyřezáni. 

'3. Nemocné klisny buďtež odděleny a nesmí bez 
tlředního dovolení své stanoviště měniti. 

4. Maštale, v nichž stáli koně hřebčí nákazou stí
ženi a věci, kterých bylo při jich opatrování užito. buď
te očištěny; koží koM a klisen, jež na tuto nemoc pošli 
nebo pro ni byli usmrceni, může se užíti, když byly 
očištěny a usušeny. 

5. Rozšířila-li se nákaza menší měrou. buď pro
hlášena za . pominulou. když není již nemocných klisen, 
když nemocní nebo podezřelí hl'ebci plemenní jsou vy
h :záni a desinfekce maštalí a nářadí jest vykonána. 

6. Hřebci a dobytčata touto nemocí stižená, nesmí 
po dobu nemoce býti připouštěna ke klisnám. pokud se 
týče ke kravám. 
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PRAŠIVINA (SVRAB) u ·koní. ovcí a koz. 366 
I. Příznaky: Prašivina jest nakažlivá nemoc 
kožni, jež A. u koní, oslů a mezků, B. u ovcí a koz 
se objevuje. 

A. Prašivina u koní. Na rozličných místech kůže, 
zvláště na hlavě, krku, plecích též na jiných částech 
těla dělají se s počátku malé uzlíky; s těchto uzlíků a 
okolo nich slezou chlupy, čímž povstávaií místa lysá, 
šupinami pokrytá. Za příčinou prudkého svrbění koně 
neustále se drbají , kousají a hryžou, kůže se tím svra
šfuje, rozbolaví a pokrývá se z:lenáhla tlustou stru
pillou. Z míst, která by,la púvodnč nakažena. šíří se nc
rr;oc dále, tak že jest konečně kilže po celém těle vy· 
raženinou pokryta. Každého koně s vyraženinou na 
kúži, ježto zpúsobuje prudké svrbění, považovati jest 
za podezřelého prašiviny. 

B. Prašivina u I)VCÍ. Ovce prašivinou onemocnělé. 
je\ í škrábáním, drbáním a hryzením prudké svrbtní, 
což zřejmo jest zvláště tehdy, když jsou uhřáté. Zpo
zoruje-li se u více ovcí v některém stádě silné svrbe
ni, jest tím již odůvodněno podezření svrabu a nastává 
pOvinnost, to oznámiti. Na kůži, kde je osutina, nalé
zají se malé uzlíky, puchýře a neštovice; tyto pokrý
vají se šupinami a korou, s nimiž se uvolněná vlna 
lehce odstraňufe. ROUHO se stává chundelovitým, vlna 
jesi tu a tam slepená, místy vypadává a zanechává 
lysých skvrn, na kterých kůže ztuhne, a vypadá jako 
pergamén. Trvá-li nemoc déle, · dělá se na kiIži tlustá 
kúra, která následkem poranění drbáním a škrábálllm 
krvácí, kdežto lysiny čím dále více se šíří. Neučiní-li 
se nic v příčině nemo.::i, ovce hubeněji a konečně vy
sílením pocházejí. -

n. Opatření ad A. Prašivina u koní. (~ 33). 

1. Koně tou měrou nemocní, že byla prašivina je
jich uznána zvěrolékařem za nezhojitelnou, buďte 
usmrceni a oni, kteří s takovýmito koňmi přišli do sty
k", PO -1 neděle zvěrolékařem pozorováni. 

2. Koně prašivinou stižení buďte odděleni a buď při 
nich zvláštního nářadí maštalního a náčiní čistícího u
žíváno. 
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3. Prašivých koní může se s úředním povo]enin: 
uvnitř obecních hranic k práci užíti, není však dovo
leno. ani aby, s koňmi zdravými přišli v styk. ani ab:,' 
byli do CÍzích koníren postaveni nebo pouštěni na pa· 
stviny, kde pob~'vaií koně nebo ovce zdravé. 

4. Poražení jejich na maso jest jen s úřed. povole·· 
ním dovoleno. 

5. Když koně praš ivÍ byli zabíti nebo poraženi. 
přecísevzata buď desinfekée nakažených maš talí . ná
řadí a věcí. s nimi ž koně vešli v s tyk. 

6. KMe prašivých koní padl:í' ch. zabitých nebo po
raně ných buďte. mohou-Ii býti přímo do koželužen do
dány, desinfikovány a mohou býti jen úplně suché vy
v eženy. Mrtvoly stažených koní padl~'ch , zabit~' ch nebo 
poražených, jich 2 masa neni dovoleno požívatí, buďte 
odstraněny. aby z toho škoda nevzešla. 

7. Nákaza prohlášena buď za pominulou. kdy ž do 
6 neděl od uzdravení nemocných koní žádná nová po
dezřelá znamení nemocí se neobjevila a když des in
fckce b yla provedena. 

Ad. B. Prašivina u ovcí a koz. (§ 34. cit. z .) 

1. Když jest na jisto postaveno. že vypukla praši
vina mezi ovcemi. buďte ovčince a dle případů past
viště uzavřeny. 

2. Prašivé ovce buďte zvěrolékařem l éčeny. ač 
nechce-Ii majetník, spíše, aby by ly zabity. 

3. Zjištěna-li praš ivina u hnan ého stáda. budiž je · 
ho uzavření až do úpln ého pozdravení nařízeno, ne
uzná-li majetník za dobré, aby by ly 'ovce raději za-
bi1.y. . 

4. Prašivé ovce mohou bý ti z obvodu nakaženého 
místa s úředním povolením vyveženy a to jen k tomu 
úče li. aby byly ihned poraženy. 

5. Stříhati praš ivé ovce jest dovoleno; vlna mtl že 
se vyvážeti. jen když jest v dobrých pytlech zaoba
lena. Ti, kdož stříha li ovce, mají sebe i oděv svůj o
č istiti, nežli počnou smhati ovce zdravé. 

6. Co předepsáno jest ohledně koní pod bodem 4 
a7. 6, platí též ohledně prašivých ovcí a koz. 

7. Uzavření buď zru šeno. když ovce koupelemi lé
čen é 4 neděle po poslední koupeli byly od ú ředního 

(367, Vzteklína domácích zviřat.) 557 

zv ě rolékaře prohlášeny za čisté a když desinfekce 
ovčinců a nářadí byla provedena. 

VZTEKLINA U DOMÁcíCH ZVíŘAT. 367 
I. Příznaky. Vzteklina jest nemoc. nakažli-

vá. rychlý prliběh mající, jež nej častěj i u psů se vy
skytuie. Tato nemoc rozšiř uj e se kousnutím vzteklý
mi zvířaty, zv láš tě vzteklými psy. Příznaky nemoci 
jsou, co do hlavní věci, u všech zv ířat stejné. Nejoby
čejn ěnjšÍmi příz n aky jsou : rozčilenost. zuři vost. ve l
ká dráždivost, náklonn os t ke kousání nebo poraněn í 
tím z plisobem, že tlukou nebo vrážejí do všeho a j. v. 
(vzteklina zuřivá); v jiných případnostech však do
stavuje se otupělost, slabost. ochrnutí roz li čn,'ch částí 
těla. 'zvláš t ě za dku ; kousavost jest pak méně patrná 
(vzteklina tichá). 

A. Vzteklina II psů. Nejdříve se pozoruje. že psi 
změní své obvyklě chování; stávají se nevrlý mi a ne
přívětivými, nepokojným i a bázlivými nebo líný mi a 
rozmrzel~'mi; často zalízaií. pána svého jen neradi po
slouchaií a hledí uprchnouti ; maií méně chuti k žraní 
nebo chuť naprosto mizí. naproti tomu jeví psi chu ť 
polykati věci nepožívatelné nebo neztravitelné, jako 
na př.: dř;ví, slámu, pefí. kůž i atd. a studené věci. ka
meny, kousky kovů a pod., pak vodu a vlastní moč 
oblizovati. - Když tyto příznaky. pro které jest 
ji ž pes vztekliny podezřel~" den nebo dva dni 
trvají, hledí pes patrn ějsím je ště způsobem uprchnouti 
a se toulati, jeví značnou kousavost. zvlá ště naproti 
jiný m psům, kočkám a větším domácím zvířatlIm; hlas 
jeho jest drsn)r a chraptiv~' . š těkn utí b~rvá jako náhl e 
zlomeno a končí pak vyšším zavy tím. Tyto příznaky 
jeví se způsobem záchvatu; když se záchvaty dostaví. 
vědomí PStl jes t naprosto přerušeno, mezi záchvaty 
psi Dokojn ě lež í. ale hřmotem, dotknutím holí. ostrým 
světlem a j . v. mohou bý ti ku vzteklosti podrážd ěni. 
Vzteklí psi vody se neštítí; ž rádlem naprosto opovrhují. 
naproti tomu přibývá chuti k polykání věcí nestravitel
ných. Psi rychle hubnou. vypadaií příšerně. oči jich 
jsou zaka len ě a vpadlé, chlupy jsou bez lesku a zježe
né. Konečně dostavuje se ochrnutí a slabost zadku a 
dolní čelisti , záchvatli , jich síly ubývá a pes obyčejně 
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za . ~ až ? dní pochází. - Příznaky tyto pozorují se 
n.eJI~pe pn tak zv. yz!eklin~. zU,řivé. - U vztekliny 
tl~he kousavost, toulam, rozcdem a nepokoj jsou mé
ne patr~y, nemo.cní psi Lsou více pokojní a smutní a 
d~~tavuJe se u , mch cas.ne slabost a příznaky ochrnutí. 
Pllz~aky, kter~ vzbuzUJí p.o,dezření, že jest tu v z tekli
na, JS~~ v kratk?s!1 s pocatku: změna a chování se 
PSU, tez ~huf k zradlu se mění, později nastane chuť 
uprchnou!: a toulati se, velká kousavost, hlas se mění 
a ty,to pr/znaky se sesilují, 

]3,. yztekli.!1a II koní a dobytčat. Koně ohryzávaií 
obyceme, ,kdYZ ~.emoc počne, ony části těla, kde byli 
o~ vzte.!:leh~ zyll'ete po~o~sál1i, stávají se l1epokojn~'
!!ll, ,rozCIlenyml a plach yml; někdy se objevuje rozja
!'elll pu~y ,pohlav!lího, ,chuť ke žrádlu mizí, polykání 
Lest ~b!lzne, ~la~ test slpavÝ a chraptivý; dostavuje se 
skub~.nl ano I kr.~ce. Js.ou-li koně zuřivostí zachváceni, 
kopa!, a vyhazu]! zadmma nohama, koušou do nářadí 
ano I do ,:las~ního těla, takže i kusy kůže vytrhují ne~ 
bo alespon ?;z ~9 krv:~ ~e p~hryžou a podobným zpu
sobem pada]l tez na ]lna ZVlrata. Dech jest zrychlený 
k.olem, tlamy hr~m31dí se .sliny a pěna, hlas se stávi 
slpavy a chraptlvy. Kdyz nemoc pokročila jsou zá- ' 
chyaty kratší, a vslabší. koně rychle se ztrác~jí; dosta
V:UJe se z;malatnelost, konečně ochrnutí zadních konče
tmo Od ,te doby koně z větší části leží a pocházejí za 
4-6 dm. 

U dobytčat jeví se tytéž příznaky jako u koní' 
kousavosti u nich však nenÍ, za to dorážejí na věci ~ 
zvířata a trkají je rohy. 

. C'. Vzt~kli!la II ovcí . a koz, Tato zvířata na pocátkH 
vztekliny JevI nepokOl, rozjaření pudu pohlavního 
svrbění kůže, přestanou žráti a přežívati. V záchvate cl; 
zuřivosti dělaií neobyčejné skoky, dupou nohama skři
pají zuby, slintaií, trkají: kozy též ohryzují nářadi. Zví
řata pocházeií konečně za příznaků och rnutL 

, I?: Vzte~lin.a II '~obytka vepřového. Vzteklá prasata 
byva]l velmI dIv oka a plachá, drbají a šluabou se na 
místech, kde byla pokousána. V záchvatu zuřivosti 
Vystupuje mnoho pěny z tlamy, dech jest zrychlený, 
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zrak jest hrozivý, kousavost velmi prudká. Smrt před
chází ochrnutí zadku. 

II. Opatření (§ 35. cit. z.). Každý jest povinen, zviře 
vlastní nebo sobě svěřené, při kterém pozorují se zna
mení vztekliny nebo třeba jen taková znamení, pro 
která jest se obávati, že vzteklina vypukne, ihned 
usmrtiti nebo oddělením je neškodným učiniti a záro
veřl aprobovanému zvěrolékaři nebo úřadu místnímu, 
v osadách však, kde se nachází zeměp. úřad policejní 
tomuto úřadu oznámení učiniti. Zvířata, při nichž se lze 
podle určitých znamení domnívati, že by vzteklina mo
hla vypuknouti, buďte v tomto případě, že by mohla 
býti úplně bezpečně opatřena a že . by majetník jich ne
chtěl je dáti raději zabiti, od zvěrolékaře pozorována. 
- 2. Byli-Ii lidé nebo zvířata pokousáni od zvířete 
vztekliny podezřelého, nebo přišli-li s ním v takové 
dotknutí, že mohli býti nakaženi, buď zvíře podezřelé, 
dá-Ii se to provésti bez nebezpečí, polapeno, bezpečně 
zavřeno, avšak nebuď hned usmrceno, aby znalci, po
zoruiíce je, mohli na jisto postaviti, jest-li tu vzteklina 
nebo ne. - 3. Úřad učiň neprodleně opatření, aby ta
kové zvíře bylo na bezpečné místo dopraveno, aby 
bylo od zvěrolékaře ohledáno a dále pozorováno. By
la-li některá taková zvířata usmrcena nebo pošla-li, 
buď sekce jich předsevzata. - 4. Zvířata taková, jež 
se volně potuluií, nebo nejsou úplně bezpečně opatřena, 
buďte usmrcena, rovněž i ona, u nichž vzteklina vy
pukla, jakož i psi a kočky kteří se zvířaty vzteklými 
přišli do styku, - 5. Jiná zvířata domácí od vzteklého 
zvířete pokousaná buďte, nechce-li majetník raděii, aby 
bezodkladně byla zabita, oddělena, pod dohlídkou drže
na a když se u nich známky vztekliny objeví, ihned 
usmrcena. Pokousaný hovězí dobytek a koně buďtež 
po 4 měsíce, ovce, kozy a prasata po 3 měsíce od po
kousání odděleni a pod dohledem drženi. - 6. Pokud 
zvířata lékařským ohledáním nalezena byla zdravá a 
pokud v chování jich není pozorovati žádné změny, 
která by vzbuzovala podezření, že jest tu vzteklina, 
může se jich v obvodu obecním užívati. Zpozorují-li 
se takové změny, buď o tom ihned učiněno oznámení 
a zvířata, neuzná-li vlastník za dobré, aby bez prodlení 
byla zabita, buďte oddělena a zavřena. Jestli vztekli-
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na na jisto postavena, buďte taková zvířata usmrcena. 
Zapovězeno jest, převáděti taková zvířata, pokud jsou 
pod dozo rem, na jin é stanoviště. - 7. Dozví-Ii se 
úT-ad místní, že se potuluje nějaké zvíře vzteklé nebo 
vztekliny podezře l é, má hned učiniti, aby bylo zabito 
nebo polapeno a má o tom sousedním úřadftm místním, 
jakož i politickému úřadu okres. a po případě úřadu 
policejnímu dáti věděti. -- 8. V krajin ách, kde se po
tulují psi v zteklí nebo vztekliny podezře lí, nebo kde 
jest vzteklina rozšířena, mftže býti nařízeno, aby psi 
by li na řetěze uvázáni nebo bezpečným náhubkem 
opatřeni, nebo na š ň ftře voděni a aby psi toulaví. při 
nichž se nešetří tohoto nařízení, byli usmrceni. - 9. 
Ochranná opatření, Jež byla nařízena, vztahují se. ne
ní-Ii podezření vztekliny u potulujícího se psa dosta
tečně odstraněno, ke všem osadám. v nich ž se pes 
vzteklý nebo vztekliny podezřelý potuloval, též k oSa
dám, ježto jsou od těchto míst na 4 km . vzdáleny. 
Opatření tato buďte zachovávána nejméně do 3 mě
sícft. Výjimky ohledně psft ovčáckých a mysliveckých 
smí jen polit. úřad povoliti. - 10. Desinfekce míst
ností. v kterých vzteklá zvířata byla chována. buď co 
Íl ej dftkladn ěji vykonána. Dřevěné věci a stelivo. kte
rých u vzteklých psft a koček. pokud nemoc jejich ne
trvala, bylo užito, buďte spáleny, nářadí železné pak 
buď vyžeháno. - ll. Poražení vzteklých zvířat, kaž
dé zcizení nebo použití jednotlivých jeiich částí nebo 
výrobků jest zakázáno. Z mrtvol zvířat padiý.ch nebi' 
pro tuto nemoc usmrcených, vzteklých nebo vztekliny 
podezře lých , není dovoleno kftži stahovati; mrtvoly ta
kých zvířat buďte tedy s koží i chlupy odstraněny. 
aby z toho škoda nevzešla. Mrtvoly mohou otvírati jen 
approbovaní zvěrolékaři nebo l ékaři vftbec. S mrtvo
lami vzteklých zvířat m á rovněž jako s mrtvo
lami na snět padlých zvířat naloženo býti - viz 
odst. 361. 

Zamezení vztekliny u psů a léčení PSŮ (vyn . min . 
z 26. května 1854 Č. 132 ř. z.). 

3. Ze zkušenosti jest známo, že vzteklina se obje
vuje hlavně u psů, velmi zřídka u koček, lišek. kol
čav a vlků, zvláště při velkém horku nebo velmi tuhé 
zimě, když jim schází nutné žrádlo nebo nápoj nebo 
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nernohouce ukojiti pohlavní pud nebo když byli v něm 
n:·šeni dále když byli s iln ě a neustá le drážděni, když 
oczvláště při velkém horku mnoho s hnil ého masa, kftží 
nebo krve k ž rád lu dostanou a nebo smrdutou, shml ou, 
hmyzy znečištěnou vodo u svo u. žízeň .náhle utiší. vo 

Mnohdy přicházívá tato nemoc Jako. nakaza ~eze VSI 
známé příčiny. - Třeba jest upozo n~I!1 na to, ze t. :-v. 
ujímání červa, vypalování t. zv. klice.m HU,bertovYI!l 
a napájením vodou, do níž položena Jest s ira roubl
ková a td. , nezamezuje vypu knutí vztekliny . . 

5. K ochraně obecenstva a aby bylo zamezeno ne
bezpečné přibývání psft bez pána pobíhajících a zbyteč
ných, učiněna jsou zvláštní PDlic., opatřen! a, to: P ro 
každého psa musí se vykOUPiti znamka danova, kterou 
má ~Dsiti na obojku (viz zák. z 29. března 1873 Č. 24; 
z. z. pro král. Ceské). Po dobu ~OI:tumace, a neb? kdyz 
tD pro vždy nařízeno, mají PSI" Jakmll,e opustili byt. 
.opatřeni býti přiměřeným, ze sJlneho dra tu vyrobenym 
náhubkem (ko žené náhubky nejsou dovoleny) -:- ylz 
odst. 374 •• anebo na šňů rce nebo řet!z~u vedem ~ytl. 
tak se má státi bezpodmínečně, kdyz JSOU vedem dr 
městských sadů. 

Dle vyhlášky magistrátu král. hlav. města Prahy 
ze dne 25. dubna 1907 musí každý pes mimo byt , vlast
níka tedy na ulicích , náměstích a vftbec na mlstech, 
kde 'se chodí a která jsou navštěvována, byť i byl ye
den na šňůře, opatřen býti kovovÝ!l2 l2áhubkem: Dľ~ty 
náhubku běžící v 9 liniích rovnDbezne, ko]~m c~m.aku 
musí býti spojeny dráty kolmo na ne pnpevnen~ml, 
z nichž jeden - jehož část běžící přes hr}:>et no,su .lest 
podložena koží ,,- v podobě elipsy obepína úplne hrbet 
nosu, přes kterýž vedou 3 drátěné spoj~y :-e zdo la 90 
s tř edu tohoto drátu. Náhubek pak mUSl by tl. upey~cll 
na krku páskem, který jest spojen s koy~vyml ~ouc~st
kami náhubku čtyřmi řemínky, z mchz Jeden Jde pres 
če l o, dva PO stranáéh a jeden ,vespo? h~~vy. V~o~~c 
předepsaného náhubku lze prohlednoutl v ur~dov~e ,CIS. 
:J. v I. patře domu Č. p. 4- 1. (ve,dle,staľomest~ke lad~ 
nice). Kdo by př edpisu toho nese}~II, p~trestal!. bud,~ 
magistrátem pokutou od 4-10 K. Zarove!l se ~np?ml~ 
ná, že každý pes, jenž má zlé v lastnosti, musI by tl I 
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v bytu vlastníka tak opatřen. by nikoho nemohl poško-
diti (§ 391. tr. z.). . 

Zakázáno iest bráti s sebou psy do omnibusu, 
tram\\·aye •. veřei. místností. do hostinců. kaváren. ve
řejných zahrad a jiných zábavních míst; majitelé těchto 
místností maií tento zákaz na místě každému nápad
ném přibíti. - Buldoggové a kousaví psi musí býti 
vždy náhubkem opatřeni. i když nestává této vše obec· 
né povinnosti. -

I(ousaví a zlobiví psi, kteří slouží k hlídání domu a 
dvoru (viz odst. 157.), mají tam, kde jich jest třeba, 
na řetěz býti uvázáni; vůbec maií býti tak uchovám 
a opatřeni. aby jimi nikdo nepřišel ku škodě ; oni ne
smí tedy ani za noci mimo oh ražený prostor býti 
puštěni. 

Psi bez známky nebo bez náhubku nebo s náhub
kem s hlavy stáhnutým. jakož i psi volně bez pána 
se potuluiící. buďtež pohodným pochytáni. Chytání psú 
má se díti jen na ulici. nikoliv však ve dvorech domov
ních nebo v zahražených prostorách. v síních domov
ních nebo u vchodů domovních a bez zbytečného trá
pení. Psi. kteří utekli, nebo kteří se pohodnému utrhli 
a do domů utekli. nesmí pohodný do těchto stíhati a 
tam chytati, nýbrž má to úřadu oznámiti. když by l 
vlastníka jich vypátral. -

6. Aby se tomu předešlo, aby se psi nevztekli, 
budiž následujícího dbáno: 1. Psi musí mlti dosti žrádla 
a dosti nápoje. 2. Nesmí, zvláště v létě, shnilou nebo 
smrdutou krev. podobné maso nebo tuky a jiné takové 
žrádlo dostati. 3. Chléb. jenž se jim dává. nesmí býti 
nevypečený nebo ještě teplý nebo plesnivý. Velmi 
k duhu jde jim posolený chléb. 4. 2rádlo nepřirozené, 
zv láště kořeněné anebo požívání horkých jídel jest jim 
škodlivo. Naproti tomu mají se jim dávati k žrádlu 
kosti. 5. Psi musí býti v čistotě udržováni, pilně če
sáni, hřebelcováni a koupáni a hurlatí psi aspoň dva
krát v roce stříháni. 6. V lét ě mají se nechati často 
ve vodě plavati. 7. Boudy jejich mají bý ti častěji čiště
ny a čistou slamou opatřeny. 8. V zimě mají bý ti v bou
dách vydatně slamou opatřených chráněni před zimou. 
větrem, vlhkostí a vždy čistou vodou opatřeni. načež 
iest zvláštní pozor dáti, p'oněvadž pitná voda velmi 
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sLadno zamrzá. 9. :;kodlivo jest psům, když dlouho leží 
blíže kamen nebo pod nimi nebo blíže ohně anebo když 
jsou vydáni paprskúm slunečním. 10. V létě potřebují 
obzvláště čistou a čerstvou vodu a musí míti vždy dosti 
vody k pití. ll. Psi nemají býti svévolně drážděni, a 
nemá jim v pití býti překáženo; obojí jest dle odst. 
157. trestno. 12. Běhaví psi mají se včas připustiti . 13. 
Psi nemaií nikdy delší dobu bez dohledu pobíhati. po
něvadž maií příležitost s jinými psy se kousati, sami 
kousavými a zlobivými se stávají, poněvadž z hladu 
a žízně škodlivé věci požíraií, zvláště však proto, po
něvadž vlastník není s to na ně dohlížeti. 

O povinnosti domácího pána upozorniti příchozí na 
předpisy ohledně psů viz poznámku v odst. 159. - a 
plenár. rozh. z 18. června 1881 č. 3978. - O povo
zech psích a tý rání zvířat viz odst. 374.; o léčení osob 
psem kousnutých viz odst. 325. -

Poznámka: Ohledně chování psů na venkově u
stanovuje vyhláška místodrž. pro král. Ceské ze dne 
28. května 1854 č. 117. toto: Chování psů na venkově 
má se policejně obmeziti potud, pokud tím pro bez
pečnost zdraví a života lidí aneb zvířat se jest obávati 
nějakého nebezpečenství aneb pokud se jiným policej
ním ohledům ublíží buďto již počtem, povahou a urée· 
ním psů jež jisté osoby chovají anebo ohledně na 
osobní p~měry a důvěryhodnost těch kterých maiitelů 
aneb konečně ohfedem na způsob. jakým se psové 
opatřují. Vzejdou-Ii v jednom z těchto případů důvodné 
pochybnosti, má politický úřad právo a povi~nost. ~a~ 
říditi v každém případu zvláště. aby psove choval1l 
v přílišném počtu, který podezření ~udí, byli odstra.
něni nebo předepsati příhodné prostredky opatrnost!. 
jak by bezpečně byli opatřeni a zření k tomu míti. 
aby předpisy sem náležeiící, jak je cís. nař . z 20. dubna 
1854 č. 96. ř. z. ustanovuje, vykonány byly. 2. ~so,:é: 
kteří jsou výhradně k hlídání domu a dvoru! ma]!. b~t! 
na venkově vůbec jak ve dne tak v noc! na retez 
uvázáni. Výjimkou mohou se takoví psi pustiti a to ve 
dne toliko na čas pod dohlídkou majitelovo u aneb ck-.. 
rostl~Tch lidí domácích, a v noci toliko v uzavřenydi \ 
nádvořích neb dobře oh ražených zahradách. do kterých 
přístup žádnému nepřísluší. 3. Zanedbá-li majitel psa 
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opatrností předepsaných pod č. 2., potrestán buď po
kutou 2-4 K, v druhém případu až do 8 K a v třetím 
případu nejméně 10 K, po případě vězením od 6 hodin 
do 3 dnů aneb podle okolností veřejnou prací na silni
cích a cestách. 4. Psové, jichž se v živnosti, k pasení a 
hnaní dobytka užívá, musí na silnicí a vůbec . .v k.aždém 
místě kromě domu pod dohlídkou svých maJltelu aneb 
dorostlých domácích osob býti a obojek aneb p'odobný 
znak vlastnický na sobě míti. Poslední to nařízení vzta
huje se též na psy toliko v pO,kojích, pro ~ozkoš ane~ 
nádheru chované, na podpazlllky, na ohare Oovecke 
PSy) mimo hájemství (lesní :evír), jako vůbec na yše~ 
cky psi, již se nechovají v?hradne pr?tu, ~by ~lidah 
dům a dvůr. 5. Psové pod c. 4. naznacelll. Ja~mlle se 
vně domu dostihnou bez dohlídky a bez oboJku. bu.
dou chyceni od pohodného a PO 3 dnech zahlazem. 
ač nebude-li pro zvláštní okolnosti třeba, aby po delší 
čas byli pozorováni aneb bez pro.dlení zabi~i. Mva}itel~ 
takového chyceného psa je~t nva vuli ~onec~a?? z,adatl 
za navrácení jeho po 3 dm, ac nevzejdou-ho zadne po
chybnosti o zdraví psa, přiloží-li úřední list v ~ovolo
vací potahmo certifikát, že sl.ožil pO,kutu penez}tou ~1 
výplatu a nahradí-li pohodnemu naklad opatrovacl. 
6. Každý přestupek ustanovení pod č. 4. řečený~h. 
přijde-li v známost úřadu jiným než pod č. 5. uvedvepy m 
způsobem. budiž trestán libov.olnou P?kut9u, penezltou 
aneb vězením. jež se dle pravidla v predeslem ?d~tav: 
cí (č. 3.) podotknutého vy~ěř~ti ma; 7: r:sove. JI~hz 
zlé vlastnosti jsou známé. budtez opatrelll vsude a vzdy 
takovým způsobem, jenž veřejnou bezpečnost upoko
juje. Přestupky tohoto předpisu trestají se dle §§ 391. 
a 392. tr. z. -
368 PÁD DOBYTKA (přichází též u ovcí a 

koz). . .·v, d 
I. Příznaky. Pád dobytka Jest Zlmlllcna nemoc ,0-

bytka hovězího velice nakažlivá, zpfls~be,!,", morovxm 
se šířící která též na ovce a kozy se prenasl a zvlast
ním za~ícením všech sliznic. jmenovi!ě ~ or!,~!lech 
zažívacích se vyznačuje. V stepích ruskychJe~t JeH do
movina a jen odtud šíří se obchodem do j1nych ~e!nl . 
Když bylo dobytče od jiného na :nor o.nemo~neleho 
nakaženo, uplyne 5-7, zřídka kdy vIce dm od te doby. 
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nežli se objeví první příznaky nemoci. Ze dobytče 
onemocnělo, jeví se nejdříve známkami horečky; ne
dostatek chuti k žrádlu, dobytčata přestanou přežívati. 
kůže se jim na rozličných částech těla třese. teplota 
kůže nestejně jest rozdělena a častěji se mění, zvláště 
na nohách, uších a na násadku rohů, tlama jest horká. 
mléka ubývá . . Dobytčata jsou smutna, lhostejna, vrát
ka; některá jeví jakýsi nepokoj, sem a tam přešlapují. 
řvou a dupají nohama. Sliznice vatně a pOŠVy u krav 
jest oteklá, skvrnitá a pruhovatě zčervenalá někdy ta
ké krvavými skvrnami proniknutá. Na zčervenalé sliz
nici rozličných částí v hubě, jmenovitě na pyskách a na 
bezzubém okraii horní čelisti jeví se tmavočervené 
skvrny, které později sešedivějí nebo na šedo sežlout
nou. Tyto skvrny proměňují se v povrchní mělké vříd
ky (t. zv. erosiony), z huby teče tuhý sliz. Spojivka 
oční jest načervenalá, slzí se více vyměšuje, sliznice 
nosová jest velice červená, z nosu vytéká zpočátku 
řídká tekutina, později sliznatá a hnisovitá. Dýchání 
jest zpočátku mírně zrychlené a časem ozývá se krát
ký kašel. 
Přeměn těchto v následujících dnech přibývá, do

bytčata jsou mdlá a vrátká a jeví někdy větší cítli
vost když je tlačíme po hřbetě a na bedrách, dýchání 
jest 'silně zrychlené, neobyčejně sténavé; dostavuje se 
krátký, přidušený kašel. Druhého nebo třetího dne je
ví se patrně příznaky prudké bolesti ve střev ách, do
bytčata přestanou naprosto žráti a přežívati; výkaly 
zřídnou a jsou jako kaše, p'ak jsou tekuté, někdy s krví 
smíchané, a zvířata mají nucení, když je vyměšují, ně
kdy také bezděčně odcházejí. - Dobytčata patrně 
se tratí, úžasně rychle hubnou, kůže vysýchá, chlu
py jsou změtené, bez lesku; oko zapadá, spojivka je
ho zbledne, pohled jest mdlý, smutný. Slabosti přibý
vá dobytčata leží nejvíce s hlavou opřenou a po
cházejí obyčejně mezi 4-7 dnem po vypuknutí ne
moci. 

Krávy již dlouho březí obyčejně zmetaií, když ne
moc dosáhla vrchole. U některých nakažených dobyt
čat pozoruje se kromě toho šupinatá, uzlovitá nebo ků
rovitá vyraženina na rozličných místech kůže, velmi 
často však příznaku takového není. Podstatné a význač-
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né příznaky dobytčího moru, když počíná jsou tedy ' 
zn.ám~y zimnice, mléka ubývá a potom se ~aprosto Vy~ 
n:,esuJe, chutI k žrádlu též ubývá a pak všechna chuť 
p~esta~e, také dob~t~ata !lepřežívají a nastanou zvlášt
n~ zn:,enJ; na _ shzmc~ P?SVy, v hubě a nose, krátký. 

- prerusen}' kas.el. ObJevl-lI se tyto příznaky současně 
u dO,bytcete, Jest tím ?d~vodn~no podezření. že jest 
tu p.ad dobytka a nastava POVInnost V každé případ
nostI neprodleně oznámení učiniti. V dalším průběhu 
~elTloci jest. význačné. že příznaky uvedené se zvýšuji 
ze, d,ost~:,ute s~ h,ojný vysilují~í průjem a těžší dý~ 
cl;am, pn cemz sily rychle mIzí. U ovcí a koz má 
nakaza průběh za stejných příznaků jako u dobytčat· 
u _ov~í však v d.ostavují se za příčinou snětivých vřede; 
phcmch obyce]l1ě velmi značné obtíže při dýchání. 

.Když nastane podle § 14. zákona o pádu dobytka 
povInnos_t, každý případ oznámiti, v kterémž se vůbec 
u dobytcete zpozorovaly příznaky vnitřního onemoc
nění, jest ,Povinnost tato již tehdy odůvodněná, když 
se 'pozoruJÍ také jen o - sobě příznaky dříve uvedené 
~tyvání mléka bez místní bolesti vemena. nechuť k 
zradlu a nepřežívání, též i zvláštní změny na viditelné 
sliznici nebo průjem. 

II. OP ATŘENf. (Zák. z 29. února 1880 Č. 37. a 
38. ř. z.) 

1. Vypukl-li pád dobytka v zemi. která sousedí 
s ?bvode,m, v, němž má platnost tento zákon nebo v ze
mI: ktera ma s obvodem tímto přímé spojení. zaka
ZUJ~ se z nakažených krajin dovážeti: a) dobytčata 
~,]lné př~!v~kavce živé nebo poražené; b) všeliké 
castky zVlrecl z přežvýkavců pocházejíci. též takové 
?dpadky, syroyé hmoty čerstvé nebo sušené. Vyjmuty 
JSou z toh? vyrobky mléčné, vyškvařený lůj. též ovčí 
vl'!.a" ktera . byla vyprána nebo louhem vápenným na
pustena a Jest v pytlích nebo v balících zaobalena: 
cl píce suchá. sláma a jiné stelivo, též hnůj; d) nářadí 
c~!évní ~ náčiní _ ku, spřežení dobytka, jehož bylo již 
UZI!O, odev obnoseny k obchodu ustanovený. obuv té
hoz způsobu, které bylo již užito, a h;:tdry. Seno, slá
~a a po?obné věci, jichž hylo užito k balení. buďtpž 
Ihned spaleny, kde věc zaobalená se doveze na místo 
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r.stanovené, t. j. do provozovny, továrny, skladiště. -
Za nakaženou pokládá se krajina rozprostírající se polo
měrem na 20 km. délky od místa nakaženého. 

2. Z nenakažených krajin zemí nakažených mo
hou se s povolením polit. úřadu zemského shora zmí
něná zvířata a předměty pod těmito podmínkami 
dovážeti a veskrz voziti: a) dobytčata a řečené před
měty mohou se dovážeti jen v těch místech, 
jež jsou k tomu ustanovena; b) když dobytek 
do těchto míst dojde. potřebí kromě toho, aby 
se úředním vysvědčením PTokázalo, že pochází z kra
jin nenakažených a že šel jen krajinami takovými. 
v kterých nepanuje pád dobytka; c) dále třeba. abY 
ohledáním úředního zvěrolékaře bylo na jisto posta
veno, že dobytek je zdravÝ; d) při vežení věcí. kterých 
dle § 1. bl. c), d) není dovoleno dováž,eti, potřebí. aby 
se úředně prokázalo. že nepocházeií z krajin nakaže
ných a že nebyly na skladě v místech nakažených. 

3. Vypukl-li však mor dobytčí v místech ve více 
než na 40 km. od hranic vzdálených, nebo vůbec způso
bem nebezpečným, budiž od politického zem. úřadu Vy
dán zákaz dobytčata a věci v § 1. jmenované přes 
hranice, kterým vzchází nebezpečenství. dovážeti nebo 
veskrze voziti, a bylo-Ii by potřebí, buďtež hranice 
uzavřeny. 

5. Když se uzavrou hranice. musí se ti. o nichž 
jest známo nebo o nichž se může za to míti. že byli 
v místech nakažených nebo že se stýkali s dobytčaty 
nebo věcmi shora jmenovanými, podrobiti desinfekci. 
nežli se připustí do obvodu, v němž má platnost tento 
zákon. 

6. Přiblíží-li se mor k hranicím na méně než na 
20 km. mají v osadách okresů pomezních, kterým mor 
hrozí, 'platnost předpisy, vydané pro okres nakažený 
(§ 27.). Političtí úřadové okresní nařídí v takém pří
padě, aby se v pomezních okresích, jichž se. týče. 
předsevzala revise přežvykavců a vedla se eVIdence. 
co se týče jich zdraví. a jak jich přibývá a ubý,:á }lm. 
že se zřídí rejstříky dobytka a budou se tyto reJstnky 
častěji revidovati. 

7. Z takových zemí, kde mor dobytčí často panuje 
a odkudž by nákaza neisnáze mohla býti vnešena. za-
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kázáno jest dobytčata dovážeti a veskrze voziti. Té
mito zeměmi jsou přítomně až na odvolání: Rusko a 
Rurnmsko, Bosna, Turecko a Černá Hora. 

8. Aby se obmezil podloudní obchod s dobytkem 
hovězím, budiž ke hranicím zemí v § 7. poznačených 
stále co nejbedlivěii přihlíženo. 

9. V krajinách s těmitp zeměmi sousedících buďtež 
do vzdálenosti 30 km. zřízeny pro obce katastry do
bytka od zeměp. zvěrolékařů za pomoci přísežných 
revisorů dobytčích. Tento katastr budou revisoři cho
vati v evidenci, četníci budou vedení jeho kontrolovati. 
V tomto okresu pomezním má míti kus dobytka vypá
lené znamení (2 arabské číslice ve zpúsobu zlomku, 
které číslo polit. okresu a okresu dohledacího značí) 
a odžene-li se ze svého stanoviště jinam, má bý ti opa
třeno pasem dobytčím . - Maiitelé doby tka musí kaž
dý příbytek a úbytek, jakož i každou zamyšlenou trva
lou změnu stanoviště dobytčat revisoru oznámiti. 

10. Správy železniční mohou přežvýkavce v okre
sích pomezních dále dopravovati jen ze stanic k tomu 
ustanovených a když jsou přežvýkavci opatřeni přede
psanými pasy dobytčími. 

14. Kdo toho času, když jest úředně vyhlášeno, že 
v zemi vypukl mor dobytčí v okresu nakaženém a 
v sousedních okresích politických na některém dobyt
če ti shledá znamení nějakého vnitřního onemocnění, 
má to neprodleně oznámiti obec. starostovi, který to 
ihned má polit. úřadu ohlásiti. - Povinnost tato trvá 
neustále v obvodu pomezním v § 9. naznačeném. 

15. Polit. úřad zemský může vyměřiti těm, kdo maií 
právo ale ne povinnost, oznámení učiniti, za první 
oznámení, že v některé osadě, která byla posud oše
třena, skutečně vypukl mor dobytčí, odměnu až do 400 
korun a za oznámení, že někdo přestoupil nařízení 
z příčiny dobytčího mo ru vydané zapovězeným dove
dením dobytka, na něž uloženo jest propadnutí jeho. až 
do té plné sumy, která se za propadlý dobytek strží. 
konečně za oznámení, že někdo iiným způsobem sku
tečně tyto předpisy přestoup il , mú že vyměřiti odměnu 
až do 200 K. 

16. Když n ěkterý starosta obecní se dozví, že ně
které dobytče se rozstonalo nebo pošlo zPllsobem tako-
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vým, že jest tu podezření moru dobytčího. nebo když 
se dozví. že jest tu skutečně pád dobytka, má pro
zatím a než dojde komise morová a) případ takový 
v obci vyhlásiti; b) obcím sousedním jej oznámiti: 
c) má učiniti, aby se hned zavřel chlév nebo stáj, jehož 
se týče; d) má zapovědíti, aby se ani hovězí dobytek; 
ani ovce a kozy nikam z místa nevedly; e) má pasem 
doby tka zastaviti. 

18. Komise morová má právo, není-li tu dobytčete 
padlého, aby dala poraziti dobytče nem9cné, moru po
dezřelé, na kterém by se sekcí zjistilo onemocnělo-li 
na mor dobytčí. TotO dobytče budiž dříve řádně od
hadnuto. 

19. Zapovídá se, při pádu dobytka odporoučeti a 
prodávati prostředky pro odvrácení toho pádu nebo 
prostředky léčiv é , též užívati takových prostředkú. 
K takovým prostředkům a lékům nenáležejí však pro
středky desinfekční. 

20. Není-li vyšetřováním s určitostí na iisto po
staveno, že mor dobytčí vypukl, není-li však pode
zření moru zcela vyvráceno, má komise morová až 
na další nařízení zachovávati OP'atření v § 16. před e
psaná a kromě toho prováděti tato ustanovení: a) Ve
škerý dobytek v místě t. j. hovada, ovce a kozy buďtež 
s přiměřenou opatrností popsána a v příčině zdraví 
ohledána; b) dvorce nebo stáje, v nichž dobytčata moru 
podezřelá, též ta, jež se s nimi setkala, buďtež uzavřeny 
a šetřeno budiž při tom ustanovení v § 21. lit. g) uve
dených; k těmto dobytčatům zjednáni buďtež zvláštní 
hlídači; c) jakmile by některý kus dotčených druhů do
bytka onemocněl nebo pošel, budiž to neprodleně ozná
meno; d) není dovoleno, aby dobytčata padlá se zahra
bala nebo jinak odstranila, dokud není na jisto posta
veno, na jakou nemoc pošla. Nežli se tak stane, budiž 
lidem a dobytčatúm přístup k nim zamezen. Mrchy 
padlých nebo zabitých zvířat buďtež odstraněny taký m 
z]Júsobem, aby z toho žádná škoda nevzešla ; e) do
bytčata z chlévú nebo stájí nepodezřelých mohou bý ti 
porážena jen s přivolením komise a za dohledu zvě ro
lékaře a masa a kůže z dobytčete poraženého, které 
bylo zvěrolékařem za zdravé uznáno, dle § 21. lit. ~ I 
a d) použito. 
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Zl. Zjistí-li se vyšetřením předsevzatým, že jest tu 
pád dobytka, učiněna buďte v příčině dvorců (stavení 
ch l ~vú, stájí) nakažených tato opatření :a) veškerá do~ 
bytcata na mor onemocnělá, též ta, jež s dobytčaty na 
mor onemocnělými stála v témž chlévě nebo stáji ane
bo s nimi přímo nebo skrze společné hlídače, nářadí 
pícní, napájení a pod. nepřímo přiš la v styk, buďte pod 
dohledem komise morové neprodleně usmrcena. Tato 
komise má též právo, dáti poraziti dobytčata, ježto se 
r.alézají v jiné stáji téhož dvorce nebo i v jiných dvor
cích v nejbližším sousedství, má-Ii s důvodem za to, že 
tato dobytčata se nakazila. b) Dobytčata na mor one
mocnělá, která pošla aneb z příčiny onemocnění byla 
zabita, buďte, aniž by se nějaká část těla odloučila. 
způsobem thermickým nebo chemickým neškodnými 
ucmena, nebo, když byla kúže křížem rozzříznuta, do
statečně hluboko zahrabána. Osoby, při naložení, pře
vezení a spracování mrtvol zaměstnané, musí sebe a 
šaty své desinfikovati. c) S povolením úřadu smí býti 
masa dobytčat za zdravá uznaných, použito, avšak 
vyjma toto a des infikované kůže žádných jiných částí; 
tyto musí tudíž učiněny býti neškodnými. ~ K dopravě 
takového masa až na místo určení přidá se policejní 
prúvod, jenž obdrží od úřadu potřebnou instrukci. 

d) Kúže zdravých zvířat mohou se, kdy ž byly vá
penným luhem očistěny, pod dohledem zavézti kože
luhům, ale musejí se ihhed vydělati. f) Dvúr, v kterém 
j50u nebo byla dobytčata, ovce nebo kozy na mor one
mocnělé nebo takové, které s nimi přišly v styk, budiž 
hlídači nebo je-li toho třeba, vojskem uzavřen a budiž 
raň dána tabulka s nápisem : "Pád dobytka«. g) Bez 
zvláštního dovolení komise z příčiny pádu dobytka zří
zené dovoleno jest toliko zřízencúm veřejné bezpečno
sti a soudním osobám, duchovním, lékařům a babič
kám porodním konajícím povinnosti svého povolání 
vcházeti do dvorcú nakažených. Naproti tomu nesmí 
se bez dovolení této komise žádná věc z dvoru naka
ženého vynášeti a žádný obyvatel , takového dvoru s ji
nými obyvateli toho, místa obcovati nebo z dvoru od
cházeti. 

Z3. Každá nakažená osada buď jako taková tak 
poznačená, aby to každý mohl poznati. 

__ ~ ______ (~36_8, Opatře_n_í.) _______ -r=5~71 

3Z. Když v některém dvorci nebo v některé osadě 
po 20 dní od té chvíle co poslední dobytče na mor 
pošlo, nebo pro onemocnění na mor nebo pro podezření 
moru bylo zabito, žádné dobytče podezřelým způso
bem znovu neonemocnělo a desinfekce byla provedena. 
budiž vyhlášeno, že v tom dvorci nebo v té osadě mor 
pominul. Na pastviny, jichž dobytek na mor onemoc
n ělý nebo moru podezře lý uží val, může se dobytek vy
háněti teprvé po delší úřadem ustanovené Ihútě. Když 
v nakaženém dvorci některého místa nakaženého vši
ckni přežvýkavci padli nebo byli zabiti. a když by la 
desinfekce úplně provedena, múže býti uzavření tako
vého dvorce zrušeno. 

33. Když se úředně ziistí, že pád dobytka vypukl 
v stádě při vezení po lodi nebo po železnici nebo na 
pochodu, budiž všechen dobytek z toh Cl to stáda. jak 
onemocnělý, tak i zdravý co možná nejdříve - zabit. 
Zjištěno-Ii, že vypukl pád na trhu, kde se prodává do
bytek porážeCí nebo na veřejných jatkách, buď odhá
nění přežvýkavcú tam se nacházejících zastaveno, a 
buďtež ti přežvýkavci zabiti. 

35. Maietníku náleží dle odst. 358 za zvířata z roz
kazu tJředního poražená a za věci za účelem des1infekce 
zniče'llé - vyjma hnili - vyšetřená obyčejná odhadní 
cena jako náhrada, jestlfJže mor nevypukl během 10 
dnú po přivežení kusu dobytka. 
. ' 38. Ustanovení odst. 359 o trestech platí i zde. a 
lest v těchto případecn příslušným polit. úřad. Kdo 
\ šak opomene učiniti oznámení, jehož opomenutí může 
rrtÍti ;~a následek pád zvířat, nebo kdo proti nařízením 
ohledně paslt dobytčích v obvodu v § 9. tohoto zákona 
lIvedené:n anebo kdo jiným v tomto zákoně obsaže
ný m nebo na jeho základě vydaným nařízením jedná. 
dopouští se přečinu, jenž propadá trestu v odst. 359 vY
tknutému, při čemž musí býti brán zřetel na větší ne
bezpečí, které se zanedbáním předpisú o IllOru dobyt
čím spojeno jest. - Dobytčata a syrové výrobky je-
ji~h, kterými se n ěkterý zákaz přívozu nebo vývozu 
pres zemské nebo říšské hranice přestoupí, určité sta
nice obejdou anéb kordon prorazí, mají trest. úřadem 
za propadlá prohlášena býti. Též propadnou dobytčata, 
která posti žena byla v obvodu pomezním v § 9. dotknu-
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térrt, aniž by byla zapsána v katastru dobytčím nebo 
poznamenána znamením vpálen5' m, anebo opatřena př e
depsaným pasem 

Propadnutí musí však bi/ti vyřčeno, když není vy
loučena domněnka, že dobytek byl vpašován anebo 
když by dobytek z obvodu pomezního přicházející mi
mo tento obvod postižen byl. - Přestupky tohoto zá
kona trestají se dle § 3-1. pokutou až do 1000 K, PO 
případě vězením až do 4 měsíců . 

369 SNĚŤ CHŘESTIVÁ SKOTU. 1. Příznaky: 
Sněť chřestivá jest nemoc, která vyskytuje se 

u mladšího skotu od 6 měs íců až do 1 roku, zřídka kd y 
staršího, zvláště za letních měsíců a v iistých osadách; 
nemoc tato má rychlý a obyčejně smrtelný prúběh a 
jest poznatelnou dle nádOl"u rychle se zveličujícího, jenž 
dotčen jsa, chřestí. V mnohých případech vznik ná
doru jest prvním poznatelným zjevem nemoci, v ji
ných případech předcházejí jeho vzniku zemdlenost, 
sklíčenost, dobytče ztratí chuť k žrádlu a přestane pře
žvykovati, huba jest suchá, dobytče lVá st udené okon
činy, kúže se mu třese, dobytče napadá na tu nebo onu 
nohu, někdy také nabubří a dostane koliku. - Nádor 
múže býti na rozličných částech těla; nejčastěji nasky
tuje se na plecích, na kříži, na bedrech, stehnech, na po
hlavních údech, také na podprsí a po straně na krku. 
Nádor jest z počátku malý, neurčitě ohraničen, a velmi 
bolestný a přibývá ho velmi rychle, takže v 8-10 ho
dinách dosící múže velkého objemu. Poznenáhlu stává 
se z prostředka méně cítlivým, chřestí, jsa dotčen a při 
klepání vydává zřejmý zvuk. Rozřízne-li se, vytéká 
z něho na počátku nemocí načervenalá, později temn č 
zbarvená krev, ku konci života zpěněná tekutina. Za 
vzrústu nádoru přibývá zjevú horečných, kúže se stává 
horkou, tepna a dech jsou zrychleny, dech jest kromě 
toho obtížným; nemocná zvířata jeví velkou vratkost 
a mohou se jen těžce a kolísavě z místa hnouti. Ko
nečně ulehnou si, aniž by se více zvedla, jejich kli že 
stane se studenou, a konečně, nej čast ěji za den nebo 
za dva dni po objevení se prvních známek nemoci, 
nastane smrt. Dobytče zřídka se uzdraví, avšak zví
řata, která přestála chřestivou sněť, jsou chráněna před 
opětným záchvat em této nemoci. 
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II. Opatření. (Min. nař. z 10. dubna 1885 č . 54 ř. z.) 
1. Sta rosta obecní má oznámiti ihned polit. úřadu ob
jevení se chřestiv é sněti. Skot, u něhož se jeví příznaky 
t éto sněti, buď, dokud nemoc se úředně nezj istí, oddělen 
od zdravého; nakažené chlévy, stanoviště a pastviny 
buďtež až do toho času uzavřeny. - 2. Dokud nemoc 
zvě rol ékařem není zjištěna, ustanoveni buďte pro ne
mocná zvlířata zvláštní hlídači, kteří se zdravým do
bytkem nesmějí se stýkati a budiž užíváno zvláštního 
nádobí ke krmení a k napájení, jakož i zvláštního ná
činí pro nemocná a pro zdravá zvířata. - 5. Zvířata 
chřestivou snětí zachvácená nesmějí bý ti po ražena k to
mu účelu, aby maso jeiich se požívalo. - 6. Mrtvoly 
zvířat smějí z kúže býti staženy; zpúsob zpeněžení určí 
však úřad. - 7. Jiné části nebo produkty zpeněžiti ne
bo prodávati jest zapovězeno. - 8. Mrtvoly buďte co 
možná nejrychleii neškodně odstraněny. - 9. Jestliže 
to jinak není možno, buďte jámy hluboko vykopány, 
vhozené mrchy dříve žíravým vápnem nebo popelem 
posypány nebo dehtem neb moučkou polity a pak te
prvé se zemí přikryty. Mrchoviště buďte přiměřeně 
opatřena. - 10. Odpadky, kteréhokoliv druhu, hnúj 
z chlévú a stelivo musí bý ti spáleny nebo po předcho
zím posypání žíravým vápnem nebo popelem hluboko 
zakopány . - l l. Nakažené chlévy, stanoviště a náčiní 
budiž co možná nejúčinněji desinfikováno. - 13. Když 
do 14 dnú po posledním pádu nebo uzdravení nevY
skytlo se více nov é onemocnění a desinfekce by la Vy
konána, prohlásí se nákaza za pominulou. 

. ČERVENKA VEPŘŮ, I. PříznakY. Cerven- 370 
ka vepřú (rÍlŽe, nádcha, ohnipaJ) dostavuje s e 
zvláště za horkých letních měsícú a zachvacuje ob
zvláště mladší zvířata , která nemocem méně moholl 
odolati. Na počátku nemocí jsou vepři mdlými a sklí
čenými, leží mnoho, jeví malou chuť k ž rádlu, za to 
však zvýšenou žízeň; nezřídka lze horečné mrazení a 
střídavou teplotu kožní, zvláště na uších a na nohách 
pozorovati; dech jest obtížným a vepři mají ponejvíce 
chraplavý kašel. Když nemocí přibývá. chuť k žrádlu 
úpln ě zanikne, zadek těla jest proti tlaku citlivý m, ne
zřídka dostav í se náklonnost k dávení nebo skutečné 
dávení ; mnohdy mají vepři zácpu, častěji však prů-
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j~m. tím p:ud~í jest průjem, tím více ubývá sil zvířa
tl~m, .J~ou:h dy~hací __ ús,troje zvláště zachváceny, jest 
dY9ham n~padne o~tlzn~l!l, ~epři ma)í často chraplavý 
k~sel. a ,nekd~ ~ake obtl Z pn polykaní. Viditelné sliz
mce levl se by tl temně červenými, kůže na těchto mí
stec~ an,eb t.aké Jinde, ~vláště na břiše, na bedrech, 
n~, zaprs}, vmterl!.e strane stehen, na krku, rypáku a na 
USlch ma ~arvu cervenou neb fialovou, aneb má černé 
sk~~ny a l_est n,abubt~lou , někdy také jsou na ni pu
chyre; v nekterych pnpadech také sesnětiví větší nebo 
menší kusy kůž_e, zvláště na uších, na konci noh nel! 
~a o~ase. Krom~ toho pozorovati lze někdy velké roz-
91lem a nepokol, neb naopak nápadnou ochablost zví
rat, nucení na stranu, běhání do kola, pozděiislabost il. 

och!nutí zadní části. Jestliže vepři roznemohli se tolik; 
l,ehc~Jl, moho~ se _ uzd~aviti; uzdravení jest však ne
u I?,l nyu: , ponevadz nasledkem nevyléčené choroby 
st~~VI}I ~~udou neP:~vide~n~sti v zažívání a ve výživě. 
Tezke pnpady koncI obyce]l1ě smrtí, a to mají-li velmi 
rychlý prů?ě~ již za jeden nebo za Z ani, při méně 
rychlem prubehu, po 4-8denní nemoci. 

II. O~atře~í. (Mi~. nař. z 10. dubna 1885 Č. 54 ř. z.l 
L V oznamem, ktere starosta obecní, jakmile byl se 
dozvědělo objevení se červenky mezi vepři podati mA 
politickému úřadu, uveden budiž počet on~mocnělých 
zv-ír-at, a za5.hvác.enýc~ dv.orců a má hned opatřiti, aby 
zdravI vepn bylI oddelem od nemocných a aby naka
ž~ný . chl~v byl zavřen (v. odst. 358). - 3. Zapově
deno lest I na pohled zdravé vepře z nakažených dvoreCl 
na společnou pastvu vyháněti. - 4. Pro nemocné ve
pře ustanoveni buďte zvláštní hlídači kteří se zdravÝ
mi vepři stýkati se nesmějí a budiž' opatřeno zvlášťní 
nádobí ke krmení a k napájení, jakož i zvláštní náčini 
pro nemocná a pro zdravá zvířata. - 5. Na pohled 
7:draví vepři z nakažených dvorCI smějí býti zabíjeni to
lIko ve dvorech těchto a za intervence dobytčího a mas
ného ohledatele. - 6. Maso z vepřú, kteří na počátku 
nemoci byli zabiti, je~tIiže po dúkladné prohlídce od 
ohledatele masa při zabíjení přítomného předsevzaté 
uznáno bylo za způsobilé k lidské potřebě a nepozorll
jí-Ii se zm,ěny ve vnitřním ústrojí, může · zpotřebováno 
býti výlučně toliko v místě nakaženém s tou podmín-
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kou, že takové maso za dozoru starosty obecního vy
dá se ihned po zabití ve dvoře nakaženém teplotě var 
né nebo do soli se naloží. Syrového masa z vepřil 
červenkou stížených užívati nebo zdarma nebo za pe
níze někomu přenechati, jest zapovězěno. - 7. Mrtvoly 
padlých nebo zabitých vepr-ů červenkou nemocných. 
jichž maso bylo prohlášeno za nezpůsobilé k lidské po
třebě, buďte neškodně odstraněny. Rovněž neškodnč 
odstraněny buďte všecky ostatní části (vnitřnosti v 
prsní a břišní dutině ležící, mozek atd.) zabitých ve~ 
přů červenkou nemocných, jichž maso uznáno bylo za 
způsobilé k lidské potřebě. - 8. Jestliže mrtvoly ne
odstraňují se neškodně způsobem thermickým nebo 
chemickým, nýbrž zakopáním, jámy buďte hluboko vy
kopány, po vhození mrch zemí dobře vyplněny a při
měřeně opatřeny. - 9. Desinfekce děje se dle odst. 
358. - 10. Ziistí-Ii se nemoc u vepřů na honu, nebuďte 
dále hnáni a budiž opatřeno, aby byli uzavřeni. Ne
mocná zvířata buďte co nejrychleji odstranéna. Jestliže 
do 8dnů po posledním uzdravení nebo PP, smrtelném 
pádu nep'řihodna se nová onemocnění, budiŽ dovoleno 
vepře dále hnáti. - 12. Obecní starosta osady nákazou 
stížené má týdně zasýlati řádně vyplněný výkaz o ná
kaze polit. úřadu, ve výkaze tomto budiž uveden počet 
nakažených dvorů a stanovišť, jakož i nemocných. pak 
uzdravených, padlých a zabitých vepřů, kteří ve vý
kaze přibyli. 13. Nákaza budiž za pominulou prohláše
na, když do 8 dnů po posledním uzdravení nebo smrtel
ném pádu nevyskytlo se více nových onemocnění a 
když vykonána byla desinfekce. 

MOR VEPŘOVÉHO DOBYTKA. (Cís. nař. 371 
z 2. května 1899 Č. 81. ř. z. a min. nař. ze 6. 
května 1889 Č. 82. ř. z.) -

Příznaky: Nemoc záleží v zánětu plicním a střev
ním s často rozšířeným zničením sliznice střevní. v 
mnohých případech přistupuje k tomu ještě také těžké 
onemocnění ledvin a močových ústrojů vúbec. Nezříd
ka podobná porušení jako na sliznici střevní nalézají 
se také na sliznici jícnu a průdušnice. Nemoc počíná se 
nedostatkem chuti k žrádlu a žízní, velkou mdlobou a 
slabostí zejména v zadních částech; chůze jest mdlá. 
potácej{cí, kolísavá v zadní části, nohy jsou jako ne-
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ohe~né. kroky k.~átk~. Zvířata mnoho leží. zalézají pod 
st~,hvo a v~tavaJ~ tohko nerada a těžce. zřídka chroch
ta]! a tu .zrete}ne chl:apti~ě. kašlou slabě. často těžce 
seznate!ne • • ~~a!ce. dychaJI rychle s nápadn~'m pohy
bem. stel:1 bnsm~h. Casto pozoruje se při počátku ne
mocI a ! v ~alslm průběhu dávení nebo také krvavě 
z,barveny pruJe,m, nekdy také vyměšování lejna v ma
IY,ch chuchvalcI ch .kr,:avě zbarveného nebo s iln ě krva
vym hlen.em P?tazen~~o. J;!emocná zvířata mají prud
ko~ horecku" telo. se ~Im trese, kůže jest občas horká, 
o~cas studena a Jest c:.~~to. zejména kolem uší, na ry
p~ku~ pod ~rkem. na bnse a na vnitřní ploše stehen ru
de. az modre zb~r'yená. Y. nejvíce případnostech dosta
vUJe se. strupovlta yyrazka. Oči zpočátku slzí, brzy 
na .!o vsak se zalePl tuhou hnisavou hmotou a zvířata 
ma]! OCl n~polo zamh?uřené; Zvířata rychle hubnou a 
zdechnou casto za malo dm, někdy však nemoc trvá 
~ěko!ik .~eděl. v řídkýc~, případech také měsíce. Cho
I ??ne pn~naky vyskytu]! se u ,nově přikouP'ených ve
I!ru ~?r.avldla brzy po uchlévem a jsou tak nápadnými 
ze pn Jen trochu pozorlivém ošetřování nemohou 'ujíti 
osobám vepře hlídajícím. 

II. 0.p~tření. 1. Aby co možná rychle potlačen byl 
mo~, zabItI buďt~ ,:!orem nemocní. podezřelí a ti vepři, 
kten .s nemocnyml .!1~b? podezřelými vepři v témže 
dvorc.! nebo .st'.lnov!st! J~?U umístěni. nebo na témže 
p~st,vlsku. s ,mm! s,e stykaJl a proto nákazou jsou pode
zreh. Stemym zpusobem naloženo buď i s vepřovým 
dobytkem n~ honu. l?o ~e~~znicích, PO lodích a povozy 
dopravovanych. mezI l11mlZ byl shledán mor. 

, 2., Zdechliny bu~!e zn ičeny. Oddělení. uzavřeli i 
c~levu a P'.l~tv~ budlz nepr??leně nařízeno a pro cel\' 
nak~zo~ stlzeny obvod zvlastní seznam celého stavu 
veproveho dobytka sdělán. Ztěžení zvířat PO porážce 
za z,dra;rá ~. k požitku způsobilá uznaných jest se 
schvalel11m uredl11m dovoleno, a jest zási lka takového 
masa zvláštním certifikátem kryta. . 

3. Za vepře. kteří PO zabití z úřední moci vyko
naném. byli sh ledáni moru prosti. poskytuje se náh rada. 

5. Místo náhrady dává se toliko náhrada rovnající 
se dosaženému výtěžku po srážce všech výdajů v pří
padech v odst. 358. uvedených a když zvíře před mé-
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ně než 40 dny bylo přiveden o ze zem ě, ve které toto 
nařízení neplatí a neprokáže-Ii se. že toto zvíře by lo 
nakaženo teprve po svém přivezeni, nebo když se 
o zvířeti v téže době dovezen ém po zabití zjistí na zá
kladě výsledku pitevního, že musilo bý ti touto nem ocí 
zachváceno již tehdy. když bylo přivedeno . 

6. Jestliže mezi zabitý mi v epři za posledních 40 dní 
byl třeba jen jediný proti zákazu ze zem ě. ve kte ré 
toto nařízení neplatí, přivezený vepř. nebude tomu, kdo 
jest vinen nebo spoluvinen dovozem zákazu se příčí
cím, za tyto zabité vepře žádná náhrada dána. 

8. Desinfekce a případné zničení děje se dle ods t. 
358. Ruční a tažní práce má dodati strana sama. P o 
skončení desinfekce budiž chlév po 8 dní dobře pro
větrán. Po dalších 40 dnech, nenastalo-li v příslušn é 
osadě nové onemocnění nebo zdechnutí, budiž nákaza 
úředni> za pominutou prohlášena. 

10. Byl-li v některé osadě veškerý vepřový doby 
tek usmrcen, budiž místní uzavírka zachována až do 21. 
dne po desinfekci. 

12. Přestup'ky tohoto nařízení trestají se politickým 
úřadem pokutou od 10- 200 K. po případě v ězením od 
1- 20 dnů. eventuelně jako přečin dle trestního zákon
níka soudem. 

Dále jest ještě dle min. nař. z 9. června 1885 Č. 
79. ř. z. tohoto dbáti: Každý styk vepřil. tedy také 
dovoz a přívoz. společná pastva a společný brod. od
bývání trhu na prasata, jakož i vyřezávání vepři, jest 
po dobu nákazy zakázán. -

2. Uzavřené dvorce buďte označeny tabulkami. na 
nich ž panující nákaza ("Mor vepřovÝ«) buď napsána 
zřete l ným a nápadný m písmem a musejí mimo to v uza
vřen5rch osadách vchody a vý chody opatřeny býti po
dobnými tabulkami s dodatkem : )} Místní uzavírka proti 
dovozu a vývozu vepřů.« 

3. Pro nemocné vepře buďtež ustanoveni zvláštní 
hlídači a opatřeno zvláštní náčiní a ' nářadí. 

4. Ziistí-li se tato nemoc ve stádech hnaný ch. bu
diž další hon zastaven a uzavření a oddělení zvířat na
řízeno. 

5. Obecní starosta nakaženého místa má týdně za
sílati řádně vyplněný výkaz o nákaze úřadu. v němž 
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buď uveden počet nakažených dvorů a stanovišf, ja
kož i příbytek v posledním týdnu onemocnělých, ])0-
zdravených, zcepenělých nebo zabitých vepřů. 

6. Použití masa, zdechlin nebo jednotlivých částí 
jeiich, dovoleno jest ien se schválením úředním. 

370 TUBERl(ULOSA U DOBYTl(A HOVĚZÍ
'" HO (nemoc žláz -;- Perlsucht) - jest nakažlivá, 

avšak i dědičná nemoc, jež se pomalu Vyvíjí a všecky 
orgány těla zasáhnouti může. Její charakteristické pří
znaky často scházejí, avšak při nedostatku jiných pří
znaků lze souditi na tuto nemoc ze špatného zažívání 
(hubenosti) zvířat, která mají jinak dobrou chuť, dále 
z tvrdé kůže jejich. - Dýchání jest ponejvíce ztíženo 
a urychleno. Velmi důležitým příznakem jest neustálé 
nadýmání při dobré chuti a málo rušeném přežvyko
vání a pravidelném kálenÍ. Mnohdy Vystupují otoky 
mezi čelistí a krkem. · Při onemocnění pohlavních orgá
nů, zvláště při kravách, Vystupuje býkovnice (Stier
sucht). Onemocní-li vemeno, naběhne silné. 

373 CHOLERA U DRŮBE1E. - Příznaky: Ne
moc tato Vystupuje jako nákaza mezi slepicemi 

a ostatní domácí drůbeží, jako: u krocanů, kachen, 
hus atd., má rychlý průběh, jež drůbež ve velkém 
množství ničÍ. Na počátku nemoci stává se drůbež ná
hle smutnou, dostává kolísavou chůzi, peří se ježí. 
křídla jsou svislá, hřeben a lal očky blednou a dostá
vají modré okraje. Zvířata ztratí chuť, dostávají větší 
žízeň, ze zobáku a chřípí teče hliz, na to nastupuje 
průjem, výkal jest tenký, žlutě hlenovitý, mnohdy krví 
smíšený. Drůbež ležÍ na břichu s nohama k tělu sta
ženýma a zavřenýma očima - a pochází po 10-12 
hodinách; při delším trvání nákazy přestává obyčejně 
rychl~' průběh nemoci a zvířata pocházejí často teprvé 
ve 14 dnech. - (Viz min. nař. z 12. července 1898 č. 
15.158. o odvrácení této nákazy). Opatření: Oznámení· 
obecnímu představenému. Oddělení nemocných zvířat 
od zdravých, uzavření. Zákaz styku. Zničení nemoc
ných zvířat, hnoje a zrní atd. Desinfekce. - Nemoc 
má se prohlásiti za pominulou, když 10 dní od posled
ního případu uzdravení neb zcepenění nový p;řÍpad one
mocnění se neudál a desinfekce byla provedena. -
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TÝRÁNí ZVíŘAT. (Min. nař. z 15. února 374 
1855 Č. 31. ř. z.). 

l(do veřejně a způsobem pohoršení vzbuzujícím 
zvířata, af mu náležejí nebo ne, týrá, budiž politickým, 
pokud se týče policejním úřadem dle § ll. cís. nař. 
z 20. dubna 1854 Č. 96. ř. z. potrestán (odst. 192.). 

Orgánové bezpečnosti mají členům spolku pro 
ochranu zvířat, legitimují-Ii se jako takoví, v přípa
dech, kde se jedná o zamezení nebo potlačení zlého 
nakládání se zvířaty, pomoc poskytnouti. 

K ochraně zvířat byly z části samostatně. z části 
na zakročení spolku k ochraně zvířat tyto všeobecné 
předpisy vydány. ~ 

I. Ryby nesmějí (dle usnesení městské rady vídeň. 
z 24. dubna 1866 Č. 1236) za živa býti oškrabávány, 
nýbrž musí býti dříve usmrceny. 

Drůbež nesmí (dle vyn. dolnorak. mÍstodrž. z 2. 
května 1891 Č. 77.533) v schránách vtěsnána ani v hu
stých pytlích nebo se svislou hlavou dopravována 
býti. I 

I. PSy k tramwayi přivázati, aby byli nuceni spolu
běžeti, se zakazuje. Zamezeno a oznámeno budiž tý
rání psů se setrany pohodného p 'ři chytání. - Zakázány 
jsou kožené náhubky pro psy; tyto musejí býti zhoto
veny ze silného kovového drátu a na hlavě řemenem 
nebo konopným páskem tak upevněny. aby p'si mohli 
volně dýchati a píti. nikoliv však náhubek setřásti ne
bo kousati. Prodej a použití jinak konstruovaných ná
hubků jest zapovězeno (výn. dolnorak. místodrž. z 12. 
června 1875 Č. 16.224.). 

Ohledně psích povozů ustanovuje výn. dolnorak. 
mÍstodrž. z 1. dubna 1891 č. 4425 toto: 

1. Tažný pes musí býti přiměřeně silný; nesmí ho 
použito býti k vedení povozu, nýbrž jakožto pomoci 
pro průvodčího při tažení vozu. Pes musí býti oP'atřen 
širokým koženým obojkem; voj nesmí však na tento, 
nýbrž na náprsní chomout nebo na řemení na hřbetu 
upevněna býti. Zakázáno jest do 1 vozu dva pSy za
přáhnouti. rovněž použíti slabých, nemocných nebo se
šlých psů k povozu. 
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2. Na vůz může jen tolik býti naloženo, aby jej 
průvodce mohl se psem bez závady - bez ohledu na 
povahu půdy a bez cizí pomoci, dále táhnouti. 

3. P rflvodce nesmí se ani sám na vůz posaditi, aniž 
někomu jin ému to dovoliti, použití opratě a biče se 
zapovídá. 

4. Průvodce má vždy voj držeti v ruce, a s sebou 
vézti v l étě nářadí k pití a v zimě houni pro psa. 

5. Na každém povozu budiž po levé straně zpitso
bem pro každého patrni'm připevněna černá tabulka, 
obsahuiící v bílém jasném nápisu příjmení, rodinné jmé
no a bydliště držitele jeho. - Přestupky trestají se dle 
§ ll. cís. nař. z r. 1854 (viz odst. 192.). 

Dle '/yhlášky c. k. polic. ředitelství v Praze ze 16. 
prosince 1891 Č. 78.510 platí pro polic. obvod tohoto 
ředitelství o tom, jak se má psfl k tažení užívati, toto : 

1. Tažni' pes musí bý ti přiměřeně silný a nesmí 
se ho užívati k tomu, aby vůz řídil, nýbrž toliko, aby 
prúvodčímu při tažení byl nápomocen. Každý k povo
zu zapřažený pes musí býti opatřen bezpečným, přimě
řeně upraveným náhubkem, který psu ve volném dý
chání a ochlazování jazyka nepřekáží, avšak kousání 
nemožným činí, dále širokým obojkem z kilže zhoto
veným. Voj nesmí však bvti připevněna na obojku, 
nirbrž na řemení náprsním, pokud se týče náhřbetníku . 
Užívati psů ve dvojspřežení, jakož i takový ch PSil, 
kteří pro nemoc, vnější vady aneb pro své tělesné 
ústroií k tažení jsou nezpúsobilí, se nedovoluje. 

2 .Povoz psy tažený smí jen tou měrou býti obtí
žen, aby 'od pril'vodčího svého a tahouna, bez rozd ílu 
pildy a bez cizího napomáhání, bez nesnází mohl býti 
tažen. 

3. Vsedllouti na vůz tažený průvodcímu aneb jiným 
osobám jest zaknzáno, rovněž zakázáno jest užívati 
opratí nebo biče. 

4. Průvodčí vozu má voj ustavičně v ruce držeti 
a v létě nádobu k pití, dále v době mezi 1. říjnem a 1. 
dubnem pro každého psa podložku a přikrývku s se
bou míti. 

5. Přestupky těchto ustanovení trestají se dle § ll. 
cís. nař. z 20. dubna 1854 č. 96. ř. z. 
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6. Co do označení každého povozu psy taženého 
předepsanou tabulkou platí zák. z 25. listopadu 1884 Č. 
58. z. z. č. --

III. I(oně a iiná tažná zvířata. Výn. dolnorak. místo
držitelství z 30. dubna 1891 č. 773., Č . 29. z. z., bylo 
ustanoveno: 

1. Všeliké nemírné a surové bití tažných zvířat se 
zakazuje ; - zap'ovězeno jest bíti, tlouci nebo strkati 
je do hlavy, břicha, pohlavních čás tí nebo nohou kte
rýmkoliv nástrojem, dále nohama nebo pěstěma nebo 
tvrdými, špičatým i nebo ostrý mi předměty. 

2. Nesmí býti použito bičů s uzlíky a zakázáno jest 
také surové používání biče anebo když toho není třeba. 

3. Zmrzačených, zraněných, velmi starých, vysíle
ných, kulhavých a nemocných zvířat tažných nesmí 

. bý ti k tahu použito. 
4. Přetížení povozů, jež nenalézá se v pražádném 

poměru ku síle potahu nebo ku stavu jízdné dráhy. ja
kož i každé nápadné znavení zvířat jest zakázáno. 

5. Zvířata, která mají velký náklad táhnouti anebo 
daleko u iízdu vykonati, mají býti silná, vytrvalá, dobře 
krmena a musí se iim popřáti nutného odpočinku. 

6. Chomouty musí se na zvíře hoditi a mají v do
brém stavu se chovati ; t ěžkých chomoutlI nebudiž uží
váno. 

7. Múže-li povoz se zapřaženým potahem jen s Vy
naložením všech sil jeho s místa se hnouti anebo ne
může-li se vúbec s místa hnouti, budiž na útraty vlast
níka povozu vzata přípřež nebo náklad přiměřen ě 
zmenšen. 

8. Všecky povozy musejí býti opatřeny brzdou, 
ktero u se dá snadno zacházeti. 

9. Koně buďte dobře podkováni. Zakázáno jest při· 
pojiti příp řež k povozu napřed jedoucímu a tak ji nu-
titi spolu jíti. . 

10. Upadlo-li zvíře, má býti hned vypřaženo; ne
ní dovoleno nutiti zv í ře, aby vstalo, když je za přaženo. 

Co se týče vyvážení země ze · zák ladil stavby, 
z jam stokových nebo při zař izování zahrad a při ji
ných podob. pracích, a co se týče dovážení c,ihel a ka
mene atd. k s tavbám, když prostor to dovoluJe, aby se 
do nich vjíždělo nebo z nich vyjíždělo, mají k posled-
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nějšímu účelu zřízeny býti rampy, které nesmí jíti přes 
poměr 1: 10; tyto musí se vždy nalézati v takovém sta
vu, aby se jich mohlo užívati ; dráha jízdní má býti 
pevná, aby se kola do ní nemohla zabořovati. 

12. Na staveništích, kde se shora uvedeným způso
bem země vyváží, má státi pohotově přípřež, které 
má býti, když toho třeba, neprodleně použito. 

13. Za zachovávání předpisů §§ ll. a 12. zodpo
věden je stavbyvedoucí nebo jeho náměstek. 

14. Vyváží-Ii se země jednospřežními povozy, t. zv. 
kabs, nesmí čeledín míti více jak 2 povozy k dohledu. 
a rovněž nesmí potah druhého vozu připojen býti na 
povoz napřed jedoucí. 

15. Jede-Ii na křižovatce nějaké čilejší třídy nebo 
ulice celá řada (kolona) kabsů, musí býti mezi pOVOZy 
jednotlivým vozkům svěřenými tolik volné prostory 
aby obvyklá jízda a chůze nebyla tím rušena. Přestup
ky trestají se podle § ll. odst. 192. 

Fiakři a drožkáři mohou své povozy ze stanoviště 
do stínu postaviti. 

Vyhláška c. k. místodržitelství českého z 31. květ
na 1902 č. 255.507 ai. 1901, týkající se zamezení týrání 
zvířat, ustanovuje: § 1. Svévolné tý rání zvířat vůbec, 
kruté zacházení se zvířaty, když se jich používá ku 
prácí, nebo při jich dopravě a hnaní, jakož i hrubé opo
menutí po\'inné, zvířatům potřebné .péče, trestá se ja
ko týrání zvířat dle ustanovení této vyhlášky. 

I. Ustanovení pro povozy vůbec. § 2. Náklad povo
zu musí býti v náležitém poměru ku způsobilosti zapřa
žených tahounů (koní, hovězího dobytka. psů atd.). i tře
ba tu bráti ohled na to, v jakém stavu jsou cesty, 'jichž 
se má použíti, a jaké stoupání jest překonati. Lze-Ii 
udržeti povoz zapřaženými tahouny v pohybu jen su
rovým jich poháněním, jsou dozorčí orgánové silniční a 
bezpečnostní. nehledě k tomu, že okolnost ta jest zákla
dem říšení trestního, povinni další jízdu na tak dlouho 
zapovMěti, až si kočí opatří příp řež nebo náklad při
měřeně zmenší. § 3. V lomech, cíhelnách, dolech, na 
staveništích, při pozemních pracích, na místech, kde 
nakládá se led a písek, v lesích atd. jest povinností do
tyčného podnikatele postarati se o dobré a pevné pří
iezdy, po případě náklad a potah špatným cestám při-
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způsobiti. Tam, kde stoupání, jež jest překonati nebo 
špatný povrch půdy toho vyžadují, může politick~ úřad 
1. s}olice (v pražském polic. obvodu c. k. polic. ředitel
stVl V Praze) uložiti těmto podnikatelům za povinnost, 
aby užívali příp řeže. Ti ručí za šetření tohoto nařízení. 
§ 4. Při provozování vozby jest zejména zakázáno : a) 
surově a přílišně tlouci nebo bodati tahouny zejména 
do hlavy, bi"icha nebo nohou, pak kopati tato zvířata 
nebo bíti a bodati je tvrdými, špičatými nebo ostrými 
předměty jakéhokoliv druhu, obzvláště také je tlouci 
násadkou biče, dále svévolně a surově trhati otěžemi 
při silném podepnutí úzdy; b) užívati tahounů značně 
kulhajících, zjevnč vysílených nebo s většími otevřený
mI ranami, tahounů do živa otlačených možno jen tehdy 
užívati, netlačí-li postroj na ránu; c) používati nevhod
ného postroje, udidla (ozubí) atd., a to tehdy, jestliže se 
tím může tahounům způsobiti zvláštní bolest nebo zra
nění; d) otáčeti tažnému dobytku hovězímu, jak se to 
místy děje, opraf kolem ucha, dále pak, jak v některých 
krajinách je zvykem, zapřahovati dobytek ten do tak 
zv. "jařma«, což záleží v tem, že se hlavy přivážou ku 
dvojitému jhu, které na konci voje nehybně je připev
něno; e) ve studené době roční (t. j. od 1. ,listopadu do 
konce března) nechati tahouny státi ve vodě při naklá
dání neb skládání břemen, na náplavkách nebo místech, 
kde se nakládá led. § 5. Také mMe býti dle okolností 
týráním zvířat, opomene-li se při jízdě s vrchu kola 
staviti, a když se nezaloží nebo nestaví kola, zastaví-li 
se na stoupající cestě, a jest opomenutí toto pak trest
ným dle tohoto nařízení, nehledě ku řízení, které po 
případě nastane dle předpisů policie silniční. 

II.Zvláštní ustanovení pro povozy psy tažené. § 6. 
Tažní psi musejí míti náležitou výšku a silný vzrůst. 
Užívati březích, nebo kojících fen k tahu jest zakázáno. 
§ 7. Tažných psů nesmí se upotřebiti ku řízení vozíku, 
nýbrž pouze k tahu, jako pomoci pro průvodce, psi ne
S!TIěií ani ku voii ani ku vidlici býti zkrátka přivázáni. 
Naopak smějí psi tažní býti přivázáni pouze volně, a 
to tak, aby károu, af stojí jakkoliv, nebyli smýkáni, 
nebo nemusili držeti převahu nákladu a mohli si uleh
nouti. § 8. Aby si průvodce psího potahu, nebo někdo 
iiný sedal na vozík, jest zapovězeno; dále se zapovídá 
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uŽí,:ati Ol~ra~i n:bo biče. Průvodce vozíků má voj nebo 
VIdlicI d!'zetl stalc v ruce a tak vozík říditi. Dále má se 
po~taratl o. obsluhu zapřažených psů, zejména aby byli 
v . cas nap{ljeni, a za tou příčinou má s sebou vždy míti 
nadobu k napájení a v drsné době roční (t. j. od 1. li
stopadu do konce března) užívati podložky a přikrÝvky 
pro PSy. 

III. l~stallovení pro hnaní a dopravu dobytka. § 9. 
SvazovatI ~ebo poutati do~ytek, až se pouta zařezávají . 
d9pravovat~dobytek tak, ze hlavy dolů visí, nebo jina
kym pro neJ bolestným zPÍ!sobem, dále stěsnávati jej 
dohromady, že dobře dýchati nemÍ!že ,jakož i zavazo
va!i zvířatl!m tlamu a poháněti je surovým, mučivým 
zJ?usobem, hlav ně kroucením ocasů atd., jest zapo
vezeno. 

ry.Ustam,Yení pro dopravu drůbeže. § 10. Zapově
zeno Jest sVélZovati drúbež tak, že se poutka zařezávají 
stěsnávati je do vozÍ!, košú, klecí a podobných schrá~ 
nek, že dobře dýchati nemúže, nositi drÍ!bež v pytlích. 
pak za krk nebo za nohy, že hlavy dolú visí jakož i 
smýkati drúbeži. ' 

V. Týrání, jež se děje zanedbáváním domácích zví
řat a psů na řetčzích zvláště. § ll. Každé hrubé zane
dbání zvířat domácích co do krmení, napájení umístění 
a čistoty \'Ílbec, zejména také uvazování psú ~a krátké 
ře tězy a neposkytnutí teplejšího opatření v zimě psúm 
uvázaným tresce se jako týrání zvířat ve smyslu této 
vyhlášky. 

Ustanovení konečná. § 12. Přestupky této vyhlášky 
trestají se polit. úřady, v polic. obvodu pražském, c. k. 
polic. řiditelstvím dle cís. nař. z 20. dubna 1854 Č . 96 ř. z. 
§ 13. Pro určit", části území království Českého dosud 
platná zvláštní nařízení, týkající se oněch druhú tÝrání 
zvířat, o nichž tato vyhláška jedná, zejména také Vy
hlášky pro král. hlav. město Prahu a pražský polic. ob
vod, na základě místodržit. výnosú ze dne 26. prosince 
1892 Č. 123.850 a 19. ledna 1899 Č. 197.088 c. k. polic. 
řiditelstv íTll v Praze vyhlášené pozbývají platnosti: 

Naproti tomu zústávají v platnosti také na dále 
předpisy o užívání psů k tahu v Praze a pražském po
lic. obvodu na základě místodržit. výnosu ze dne 10. 
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prosince 1891 č. 116.251, c. k. polic. řiditelstvím v Praze 
vyhlášené. 

IV. Dobytek jatečný a drobný nemá na honě zby
tečně štván, bit a týrán býti, zvláště tehdy, když jsa 
znaven pozadu zůstává, a sice proto, že zvířata ve 
stavu zemdlenosti poražená nedávají úplně zdravého 
masa. Poráží-li se drobný dobytek, má se tak státi 
beze všeho hluku a na místě pokud možno odlehlém, 
které zvědavým lidem a zvláště dětem není tak snadno 
přístupno. Kde to však není možno, má se předejiti 
sběhnutí se zvědavcÍ! uzavřením vrat. 

Telata mají býti vezena na trh a z trhu a v poli
cejním obvodu vídeňském - na zvláštních k t.omu 
účelu zřízených vozech - stojí ce (výn. dolnorak. ~ISt.o~ 
držitelství z 12. ledna 1880 Č . 37.481.). Na trhu sml by.tl 
na nohách spoutána, nikoliv však při dovozu a vy
vozu z trhu a když staví se do chlévů - výn. dolno
rakouského místodrž. ze 26. června 1882 Č. 8496. Na
pájení telat vodou k tomu konci, aby ~yl~ zyýšena 
(uměle) váha jejich, jest zakázáno, normalm mlra (na 
jedno tele 1_ 11/, L vody) nesmí býti překročena. 

Vivisekce. Min. nař. ze 17. července 1885 Č. 11.782 
v příčině té ustanovuje: 

1. Pokusy se živými zvířaty smějí toliko za úče
lem vážného vědeckého bádání a jen vý jimkou I k Vy-
učování předsevzaty býti, .. 

2. a to jen v lékařských. státem autonsovanych 
ústavech. (' . 

3. Toliko přednostové ústavú a docenti asslster;tl) 
jsou oprávněni vivisekci předsevzíti anebo pod svym 
dozorem a pod svou zodpovědností dáti předsevzítl 
osobami u vědě lékařské již pokročilými (lékaři, kall
didáty lékařství) . 

Zvířata .buďtež, pokud to možno a účel pokusu se 
nezmaří, dříve omámena. 

5. I( pokusům mají se bráti zvířata nižšího - ni-
koliv vyššího druhu. 

Poraněná zvířata jatečná, ma]1 Jen vozem odve:. 
zena a pokud to možno, v nejbližší jatce nepro~lep~ 
po ražena býti. Koně, jež na ulici přišli k úrazu a J~vste 
žijí, mají tam, kde jest spolek pro ochranu zVlrat, 

I 

I. 
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ochranným vozem tohoto spolku odvezena býti. Orgá
nové bezpečnosti mají tudíž telefonicky nebo telegra
ficky nejbližší stanici tohoto spolku zavolati a žádati 
za zaslání vozu, při čemž mají své nákrční čísl o (Ring
kragennummer) udati. 

375 DOPRAVA DOBYTKA. Na vůz kterého-
koliv druhu smí býti naloženo jen tolik zvířat, 

kolik iich velikosti odpovídá a jest každé přeplnění vo
zu, při němž se zvířata nemohou volně pohybovati. 
trestno. Tam, kde jest nutno zvířata spoutati, nesmí 
k tomu použito býti provazů. šňůr a pod .. kterými se 
běh krve v nohách staví; spoutání smí se státi jen měk
kými pouty na zpúsob stužek, aspoň 2 prsty širokými a 
to volně a tak, aby tím nebyla odřena ' kůže dobytčete. 
- Přesek na poutech může býti jen tenkráte užito. 
když na těchto nalézá se ochranná kůže. 

Podle výn. dolnorak. místodrž. z 19. září 1889 č. 
34.851. jest - namnoze na venkově obvyklá - do
prava jehňat, kúzlat a prasátek tím způsobem. že 
zvířata tato se na nohách sváží a pověsí na hůl přes 
rameno, zakázána. Zvířata tato musí. když se nevezou 
na voze, nesena býti v koších a to zpúsobem následu
jícím: 

1. Do koše smí se dáti jen jedno zvíře; 2. má-li 
se v něm více zvířat dopraviti, musí býti koš dostateč
ně prostorný a míti dostatečně velké dno. -- 3. Aby ne
mohla zvířata s koše vyskočiti, má býti tento něja
kým přístup vzduchu nezabraňujícím příklopem uzavřen 
resp. pokryt. -- 4. Nesou-li se zvířata, nemají se ni
kdy nésti hlavou dolů. -- 5. Dotýčná zvířata nemají 
býti spoutána; bylo-li by jeiich spoutání přece nutno. 
nemá k tomu použito býti provazú, nýbrž pout na 
způsob stužek aspoň 2 prsty širokých. Přesek na pou
tech může býti použito. když jsou opatřeny ochran
nou kůží. Přestupky trestají se dle odst. 192. 

L:ivá prasata smějí ve Vídni a ve větších městech 
toliko pomocí vozů dopravována býti. 

Doprava dobytka po dráze. 1. Dle předpisů spo
lečného tarifu železničních správ. I. část, -- nesmí býti 
zvířata v spoutaném stavu k dopravě přejímána. v 
pytlích, klecích, bednách a podobných schránách, to-
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liko tehdy, když tyto jsou dosti prostorné a vzdušné. 
2. Velký dobytek nesmí se na sebe a na stěny vozu 
tlačiti; pro drobný dobytek musí býti tolik místa, aby 
se mohl položiti. -- 3. Přeplnění vozu dobytkem se 
strany zasílatele jest týráním zvířat a jako takové 
trestno. -- Nakládati velká zvířata s drobnými jest ien 
tehdy dovoleno, když zvířata se do vozu staví dle 
jich druhu do jednotlivých ' oddělení a jsou-li tato od 
sebe prkny atd. přepažena. 

V zimě nesmí se při dopravě vepřového dobytka 
k napájení jeho používati příliš studené vody (výn. 
min. obch. z 3. února 1876 č. 34.294.). 

XI. NÁBOŽENSTVÍ A VYUČOVÁNÍ. 

MEZI~ÁBOŽENSKÉ (INTERKONfESSIEL- 376 
Nt) POMERY .. (Zák. z 25. května 1868, Č. 49. 
ř z.) O svobodě náboženské viz odst. 8 .. čl. 14. stát. 
zák!. z. z. 21. prosince 1867. Č. 142 ř. z.). 

Změna náboženství. (Konversion). Cl. IV. Po doko
naném 14. roce má každý bez rozdí lu pohlaví svobod
nou volbu náboženského vyznání dle svého vlastního 
pí esvědčení a úřadové mají ho v případě potřeby v té
to svobodné volbě chrániti. Osoba vyznání volící. ne
smí se však nalézati v čas volby ve stavu duševním, 
který bu vylučoval vlastní svobodné přesvědčenÍ. 

Cl. V. Kdo chce ze své pos,avadní církve Vystou
piti. musí oznámiti sv.ť Vystoupeni polit. úřadu. který 
to oznámí duchovnímu správci nebo přednostovi opu
šténé náboženské společnosti; vstup do náboženské
ho společenstva musí vstupující duchovnímu správcí 
sťtm oznámiti. 

SV Á TKY. Cl. XIII. Nikdo nemůže přidržo- 377 
ván býti, aby v dny sváteční a ~Javné některé 
iiné církve nebo náboženské společnosti práce se zdr
žel. V neděli však po čas služeb božích zastavena buď 
každá práce veřejná, která není nevyhnutelně pilná. 
Mimo to nebudiž ve svátky kterékoliv církve nebo ná-
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boženské společnosti po čas hlavních služeb božích na 
blízku chrámu Páně nic činěno, čím by se slavnost rLl
šila nebo co by ji bylo na újmu. Totéž zachováváno 
buď při obvyklých slavných procesích na náměstí a 
ulicích , kudy jde průvod. 

O klidu nedělním viz odst. 259; o rušení nábožen
ství odst. 107. 

Čl. XIV.Zádná obec náboženská nemůže přidržo
vána býti, aby se zdržovala zvonění v takové dni, v 
které dle naf"ízení některé jiné cíkrve nebo společností 
náboženské se zvoniti nemá. 

O pohřbech viz odst. 284. 

378 PROCESSÍ, Pro tyto musí bý ti udělána 
cesta; všecky povozy a cyklisti musí se vy

hnouti, po případě zll stati státi. Obchody mají se, když 
jde prúvod kolem, zavfíti. Dále budiž na to dbáno, aby 
veškeré rušení průvodu bylo zamezeno a všeho bylo 
se varováno, co by mohl náboženský cit účastníkll 
na procesí uraziti a tudíž podnět k nepříjemným výstu
pům a výtržnostem dáti. Výtržníci buďtež vzdáleni. 

37·9 POUTĚ. Vúdci jejich musí se vykázati le
gitimací; v této má býti udán počet účastník fl; 

ve stanicích, kde musí přenocovati, mají se opově
diti nebo do knihy cizincú s udáním počtu účastníkú 
zavésti. - (Viz výnos mn. z 24. října 1857, č. 10.538 a 
vyhl. éesk. místodrž. z 31. října 1857 č . 51. zem. zák. 
pro král. České.) Pro poutě přes hranice platí dle výn. 
min. z 14. prosince 1882, č. 31.868 následující: 1. Pře
kročení hranic jest jen za dne dovoleno. 2. Při tom 
má každý náboženskir úkon a každá slavnost zasta
vena býti, aby prohlídka pasú a celní bez překážky 
mohla bý ti provedena; v legitimacích vúdců mají l'
účastníci na pouti jmenovitě uvedeni bý ti a každý pří
rostek nebo úbytek si úředně nechati potvrditi. 

Jelikož se k poutník lim často osoby světla se ští
ticí přidru žují, aby nepozorovaně a beze všeho po
dezření krádeže mohli provésti, skutky nemravné pá
chati, má býti na osoby podezřelé nepozorovaně a be
ze v šeho porušení náboženského citu, jako při posví
nich dohlíženo býti - viz odst.: 209. 
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Poutě a processí v dob ě nebezpečí cholery jso.? 
zdkázány - viz vý n. min. vnitra z 26. srp~la 189.2 c. 
19460 a vyhl. min. obch. z 20. dubna 1896 c. 72. r. 7.. 

Poznámka. V příčin ě postavení nábožen. předmětů , 
ubrazll, soch, kapliček atd.

o 
ustanoveI}o, že ? ot~zce př í 

pustnosti těchto předmětu rozhoduje ordmanat resp. 
jiné duchovní úřady, o otázce místní rozhoduje polit. 
úřad. 

ŠKOLSTVí. - Zák. ze 14. května 1869 Č. 380 
62 řZ . \eřejné školy národní jsou mládeži bez rozdílu 
vyznání přístupny. , 

20. Rodiče nebo jich zástupc~ ne,sr~í . dí.tky ~ve !Ie
be své svěřence nechati bez vyucovam, Jez na skolach 
obecných (národních) předepsáno jest. 

21. Povinnost k návštěvě školy trvá ?c!, 6- 14; r?ku 
23. Povinnosti veřejnou školu navstevova!l , JSOU 

f'a čas nebo trvale sproštěny dítky , které.~) nekterou 
vyšší nebo jinou živnostenskou, h,ospodars~,?u neb.o 
cdbornou školu navštěvují, b) ktere JSou stI ~eny !3e
íakou duševní nebo těžkou tělesní vadou, ktera vyuco
~ání nebo návštěvě školy překáží, c) které do~a ne
be v některém soukromém ústavě jsou vyuč?vany .• 

24. Rodičové nebo jich zákonní zástUPCI Jakoz , 
majitelé továren a živností jsou za p~av!delnou na
vštěvu školy se strany dítek zodpov~d~1 a ~ohou 
k vyplnění této povinnosti i donucovaclml prostr~dky 
přidrženy býti. Oném žáků~, kteří !1.a skl,on~~ ~kol: 
ního roku byli 13'12 r. stan, a kten 0.v!adal1 Uy~1~ 
předměty školy obecné, múže se povoliti . propu.stem 
ze školy obecné, (zák. z 2. května 1883 c. 52. r. . z., 
který také jiné úlevy od návštěvy školy povolUJe) . 

25. Jednání učitelll proti jejich povinnostem a cho
vání se jich, jež jest s to vážnost učitel II ja.ko. vYC;ho: 
vatelú a učitelú poškoditi, trestá se cestou dlsclPlinarnl 
nebo dle trest. zákona. 

Poznámka. Mezi vyučováním jest zakázáno, a?~ 
lwlovrátkáři blíže škol hráli, a má, pro.ti 111m by.tl 
ihned zakročeno (viz odst.: 208.). Dale Jest zapoye
zen obchod podomní a prodávání ovoce a cukroveho 
zboží - viz odst.: 273. -



590 (381, Policie požárn!.) 

o použití dětí k produkcím viz odst.: 199. _ 

O neslušných plakátech blíže škol - odst.: 122. 
a 261. 

2. Poznámka. Povinná návštěva školy upravena 
jest v království Českém zák. z 19. února 1870 Č. 22., 
kierý ustanovuje: Bezprostředně před početím každé
líc školního roku pořídí místní školní rady seznam dí
tel, školou povinných v obvodu školním. - Kdo dít
ko z tohoto seznamu vyňal neb udá v něm nepravdu 
trestá se pokutou od 2-40 K:. po případě vězeni~ 
až do 4 dnů . Nebyly-li v prvních 14 dnech školního' 
reku do veřejné školy přijaty dítky , u kterých nestá
vá důvodu osvobozovacího, má místní školní rada 
pn pamatovati jeiich rodičtlm nebo jejich zástupcům je
jich povinnost. Nedají-li tito do dalších 3 dnů dítko do 
veřejné školy obecné (národní) zapsati, propadaií tre
stu od 2-10 K, po případě vězenim do 24 hod. Pře
sídlení dítka školou povinného z jednoho obvodu škol
ního do druhého má dotyčná místní školní rada radě 
ncvého obvodu školního oznámiti. Místní školní rada 
přehlíží každých 14 dní seznamy nepřítomných ve ško
le a zakročuje proti nedbalým rodičům a jich zákon. 
zástupcům tak, jako když dítě školou povinné a záko-

. nem neosvobozené vůbec do veřejné školy obecné za
psáno nebylo. -

Stráž bezpečnostní má dětem za školu jdoucím 
- pozornost věnovati a je zadržeti a buď do školy 
přivésti, nebo rodičům, po případě úřadu odevzdati. _ 

XII. ŽIVELNf UDÁLOSTI A PŘÍRODNÍ ZJEVY. 

381 POLICIE POŽÁRNÍ. - Řády požární v 
jednotlivých zemfch maií následující - téměř 

stejně znějící ustanovení : 

I. Majetníci domft v osadách, které nemaií hasič
stva, mají se osobně k ohni dostaviti anebo způsobilé 
osoby za sebe poslati; rovněž musí řemeslníci {jako 
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kominíci, zámečníci, truhláři, zedníci atd.), kteří mo
hou pomoci, se svý m nářadím přiiíti. 

2. V každém domě má býti na půdě anebo na ji
uém vhodném místě sud vodou naplněný, 6 požáro
" ých věder, 1 požární žebřík, 1 požární hák a 1 ple
chová nebo drátem zamřížená svítilna. 

3. Hásičské náčiní má se v dobrém stavu udržo
vati, aby ho bylo možno kdykoliv upotřebiti. 

4. Každá osoba musí míti jednoho nočního neb po
žárního hlídače. 

5. Komíny, kamenné roury atd. musí dle toho, 
zda-li se jich vflbec nebo méně k topení užívá, v ur
čitých obdobích od sazí bý ti Čištěny a vymetány. Tato 
období a postup přil vymetání jsou v řádech komini
ckých ustanoveny. Kominíci mají vždY v čas vypálení 
komínů, kamen atd. policii oznámiti. Vytápění a vykuřo
vání v odst.: 220. zmíněné smí jen s povolením úřed
ním předsevzato b1Tti, aby bylo uvarováno zbyteč
ného požárního poplachu. Ohně v komínech maií býti 
úřadu oznámeny, 'i' když byly bez pomoci hasičstva 
uhašeny. 

5. Při pořárech v noci, má každý majitel domu 
tam, kde není veřejného osvětlení, před svým domem 
svítilnu postaviti, aby osvítil silnici (ulici) pro povozy 
hasičské a ochranné práce. - K dopravě hasičského 

. nářadí musí v obcích, kde není hasičstva, státi vždy 
koně pohotově a lze je v případu nouze od každého 
požadovati. 

9. Dohlídka na zachování těchto předpisů patří 
požární komisi dohledací, která může nutná plnění po
kutou 20 K, po případě vězením 2 dní vynutiti, kdežto 
pro oheň nebezpečná jednání, pokud nejsou dle všeob. 
zákonníka trestního trestná (viz odst.: 189., 190.) anebo 
vzhledem na místní poměry zakázána, trestaií se po
kutou až do 200 K po případě vězením do 20 dntl. 

9. V největší části osad přísluší tomu, kdo první 
vypuknuvší oheň ohlásil, i kdyby tak pomocí požár
ního automatu. telefonu učinil. odměna. 

PŘISPĚNí K POŽÁRU. -- 1. Jakmile stráž- 382 
ník zpozoroval požár, anebo příznaky vypuka-
iícího ohně, má ihned na místo požáru spěchati a oby 
vatele domácí vyburcovati. Zřízenec bezpečnosti má 
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se toliko tenkráte hasení zúčastniti, když dá se' oče
kávati, že on sám nebo za pomoci obyvatelů domá
cích bude moci nářadim po ruce stojícím oheň uhasiti. 
Jinak nemá orgán bezp. svůj drahocenný čas ztráceti. 
nýbrž ,ihned umluven~lmi znameními a sigiló,ly policii 
a hasičstvo na Dom0C volati. Při té příležitosti jest 
l:vminečně oprávněn, bez prodlení ve dne i v noci dQ 
stavení vniknouti a obyvatele před hrozícím nebez
pečím varovati a chrániti. 

2. HlásÍ-li se oh e ň v mezích obvodu městského. 
maií nejen strážníci v dotyčném okrsku (rayonu) k 
službě kommandovaní, nýbrž i všickni strážníci, ktel; / 
v tomto okresu bydlí a služby prosti jsou, na místo po
žáru spěchati a tam svému veliteli nebo řÍdiči ochran
ných prací se k hotovosti hlásiti. 

3. Zřízenci bezpečnosti maií, jakmile zaslechnou 
signál blížícího se POVOZl1 hasičského, tomuto svobod
nou cestu zjednati a po případě znamením ruky naří
diti, aby ostatní povozy ustoupily nebo je-li toho tře
ba. zůstaly státi anebo až k jistému místu předejely. 
aby pak hasičský povoz mohl bez překážky jeti. Proti 
osobám. jež těchto nařízení nebo pokynů neuposlechly, 
budiž ihned zakročeno a ony úřadu oznámeny. 

4. Na požárovišti mají se orgánové bezpečnosti 
na záchranných pracích k ochraně osob zúčastniti a ob
jekt požáru prohlédnouti, zdali třeba v něm nejsou 
osoby v , nebezpečí. Záchrana těchto osob budiž, po
kud lIIožno, v dorozumění s hasiči způsobena. 

5. Za (I čelem udržení · pořádku a volné dopravy 
mají zřízencí bezp. - o to dbáti, a) aby všecky pří
chody, a příjezd pro povozy hasičské, jakož i pro ty, 
jejichž přispění při hasení jest potřebí, nebo které jsou 
oprávněny na požárovišti meškati, byly svobodné, b) 
a aby onen prostor, který hasiči potřebují k položení 
hadic a k pracím hasičským' byl naprosto volný. 

6. K tomu koncí mohou místo ono buď z části buď 
docela uzavříti a mají zvl áště na to dbáti, aby hadice 
nebyly poškozeny. ZahálčivÍ diváci a lidé, kteří hasení 
v cestě stojí a kteří po případě sami by k úrazu při
jíti mohli, mohou býti i násilím odvedeni. 

7. Když síly, jež jsou QO ruce, nestačí k udolání 
ohně, mohou strážníci na rozkaz i diváky k přispění při 
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záchranných pracích přidržeti, avšak nemá k tomu cíli 
nikdy býti použito násilí. 

8. K zabezpečení vlas,tnictví mají orgánové bezp. 
a) zameziti vniknutí nebo vplížení se osob, které k po
žárovišti nenáleží, b) vyh ledati místo pro zachráněné 
děti, nemocné a osoby, které nedovedou si po
moci, jakož i pro věci v bezpečí dané a mají na to 
dohlížeti, aby nebylo z něho nic odcizeno. Zvláště jest 
třeba dáti pozor na osoby, které zdánlivě horlivě po
mahají, avšak příznivé příležitosti vyh ledávaií, aby 
mohly všeobecného zmatku k svému prospěchu po
užíti a krásti. 

9. Na hasičské nářadí budiž dán pozor, aby ne
bylo poškozeno nebo nic odcizeno, tam kde hasičstvo 
nemá k tomuto konci svých lidí, má stráž bezpečnosti 
své zřízence postaviti. 

10. Když byl oheň uhasen, má bý ti o to pečováno, 
aby zařízení za účelem zamezení nového vypuknutí 
chně hasičstvem daná byla zachována. 

ll. Dle odst. : 189. a 190. má se ihned zavésti vy
šetřování za účelem zjištění příčiny požáru. O spáleni
n{\ch viz odst.: 321. 

Pro Čechy platí zákon z 25. května 1876 Č . 45. z. z. 
.. - který ustanovuje: . 

§ 2. Vykonávati policii v příčině ohně, náleží na 
starostu obce, § 5., který má opatřiti, čeho potřebí, 
aby co možná odstraněno bylo vše, jakož aby ničeho 
čín ěno nebylo, čímž by požár vypuknoutí mohl. -
§ 6. Skutky a opomenutí, která by dle místních po
měrů snadno požár způsobiti mohla a která trestním 
zákonem aneb polit. nařízeními nejsou již zapovězena. 
má obecní výbor zvláštními, pro obvod obce platný mi 
předpisy zakázati. - § 8. Aby se vypátraly vady pro 
oheň nebezpečné a aby se dohlíželo k tomu, zdali se 
komíny bedlivě č i stí a pÍ'Ípravy hasicí v dobrém stavu 
se chovají, má obecní starosta aneb ti, kdož k tomu 
zřízen i jsou, podle potřeby nejméně ale jednou v roce, 
vykonati prohlídku v příčině ohně ve všech budo
vách, a má se k prohlídce té přivolati znalec a tam, 
kde jest zřízen sbor hasičský, též zástupci tohoto 
sboru. - § 9. Komíny a -roury buďtež čištěny od komi-

38 
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níkt1 k tomu oprávněných . Jak často se čištění má 
vykonávati, ustanoví starosta, přihlížeje k. poměrů1!1 
místním zvláště k tomu, jakého způsobu JSOU koml
ny a j~k silný oheň se dělá. Čištění konati se má 
v zim ě aspoň vždy za 2 měsíce jednou, ,kde. se ale 
dělá větši oheň, zej ména v dílnách a tovarnach,. bu
diž čištění konáno častěji, ano, bylo-h bY , toho treb';l' 
vždy v 8 dn ech. R uské komíny mo.hou k ~ayrh~ komI
níka a s náležitou opatrností vypaleny by tl, ac - u
dě lí- li k tomu obec. starosta povolení. .- § 10. Obec: 
starosta má se nejméně s jedním komlllíkem s1!1l~v ltI 
o sazb u odmč.ny za práci. Majitelům domú nebram se, 
užívati kominíka jiného, jenž však ob~c ., staro~to':l 
ihned má býti ohlášen. - § ll. V kazde u~av:ene, 
aspoň 50 čísel domovníc~ ~ítaJící. osadě .budl~ nakl:; 
dem osady zř ízen ponocny, Jenz ma kona~1 sl~zbu .stra
že proti ohni. V menš ích osadách uzav renych, Jakož 
i v osadách s domy PO různu stojícími, není-li v nich 
ustanoven zvláštní ponocný mu~eií noč?í službu ~!;á
že proti ohni aspoň v měsících cervenCI, srpnu, za~ 1 a 
říjnu vykonávati maiitelé domú střídavě po .sobe a 
bezplatně. - § 12. Každý obyvatel obce ano I osoby 
c izí v obci se zdržuiící, byvše k tomu od o!Jec. sta
rosty nebo od jeho zř ízenců vybídnuti, p~vlllm JSO~ 
pod pokutou v obvodu místní obce bezpla~n e .a osob~e 
k uhasení ohně služby konati, pokud~.k mn; JSOU .z~u
sobili a jich vlastní majetek ne?~zp.ecI vydan nem, J~
kož i propújčiti nádoby k donasem vody. a k hasem, 
jichž by z příčiny ~é sami n epo.třebov~li . ---:-. § 1~: Ka
ždá obec povinna lest, sousedmm obclm pn pozare~? 
bezplatně všemožnou pomocí přispěti . - § 15. Dr~!
telé koní v obci jsou povinni pod po.!<utou opodle :l~.rt~ 
zení obecníh o starosty nebo jeho zríz~ncu proPuJcltl 
koně ku zapřažení do stříkaček a vozu s :,.odou po
třebné a to zp ravidla střídav~ po ~.ob~. V pnpadu ~II
nélll mLl že se \c. účelům hasem POUZitl I takovych ZPl e
žení která se náhodou v místě nal ézaií. - § 16. PIO 
každou uzavřenou osadu, čítající asp?ň ~~. čísel do.-
1l10vních, má obecní vý bor vydatI zv lastlll ~a? haselll , 
t. i. předpisy, kterými se řízen~ příprav h.as}clch po~!Ie 
p oměrú místních upravuje a prace Jednotl~vY.1!1 osobam 
při hasení ohně náležejjcí, přiměřeně rozdelul1. - § 17. 
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Obecni vý bor u či niti má opatření, aby o vyp uknutí po
žá r~ dovědě li se co nejdřív e lidé v mistn í obci a v 
obcI ch sousedních . K tomu se múže užíti zvon Ct J<o
s telních i klášterních. - § 19. Ve vesnicích budiž o t o 
pečováno, aby ve všech případ ech, když se větš in a 
obyvatelstva doma nenalézá, vždy aspoň něko lik osob 
doma zůstal o, by mohly dáti v čas znamení na po
pl ach. ~ . § 20. Kdokoliv zpozoruje, že v mís t ě nebo 
v sou>e ds tv u vyp ukl oheií, jest povinnen íhn ed učiniti 
pop lach a oznámiti to obec. starostovi nebo sboru ha
sičskému. - § 21. Každ~' , kdo k tomu jes t I?; pCtsobilý, 
)l1usí se propCtjčiti za posla k vyplašení lidu a to v obci 
bezplatně, do obcí sousedních za odměnu. - § 23. Obecní 
starosta má se postat'ati o to, aby byla v obci zasoba 
vody (po případě zřízením studní, cisteren, brodideO. 
- § 24. Povoluií-Ii se stavbo', budiž dbáno o to , aby 
kde to možno, při v šech obydlitelných a veřejných 
budovách, stájích, závodech ž ivnostenský ch a továrni
c1~ých by ly zřízeny studně a to na místech přístup
nych. - § 25. Na PLldách větších domCt mají poho
tově býti kádě vodou naplněné a přikrÝvkami opatře
né. Obecní výbor ustanoví počet kádí, jich velikost, 
a určí domy, na jichž pCtdách se kádě tyto pOstaviti 
maií. - § 26. Každý jest povinnen pod pokutou, k ha
sení ohně propůjčiti vodu, na jeho držebnosti se nalé
zaiící. ~ § 29. Majitelé rozsáhlý ch stavení, zejm éna 
takových, v nichž se dělá velký oheň (továrny, pivo
"'ary), mohou přidrženi bý ti k zakoupení vlastních 
stříkaček. (§§ 31.-50. - o sborech hasičských.) _ 
§ 51. Sáhnouti za účelem hasení ohně v majetek sou
kr omý (na př.: prolomením, stržením zdi ' atd.) povo
le.llo jest jei1 v případu nejhorším, když nezbývá jí
neho prostředku, aby byl oheň uhašen, aneb aby se 
zamezilo dal š í rozš íření ohně (viz odst. 48. stav nou
ze) . - Rovněž i toliko za t ěmito podmínkamí jest do
vo leno vniknouti do stavení a dvorCt proti vLtli oby
vatelú aneb majitele. - § 52. Majitelé domú jsou po
vinili proti dalš :m u š íření se požáru vypuklého co nej
rychleji u činiti vhodná opatření tím, že mají zásobu 
vody příp raven u, že k stavení žebříky přistaví, stře
chu obsadí, zavrou půdu, okna a všecky otvory, že 
mají mokrá košfata pohotově atd. - Nájemci maií jim 
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v tom pomáhati. - § 53. Pvo ohni ~á vs.taro~ta učini!~ 
opatření. aby oheň byl udusen. a ma cast tech. kten 
pomoc konají, na místě zůstati. až oheň s~ docela ~dl~
sÍ. - § 58. Skutky a opomenutí pro ,?hen nebezpecn~: 
na něž obecný zákon trestní ustanovuje v tresty •. tres~a)l 
se dle tohoto zákona. ty. které zapovezeny JSOU ra
dem stavebním dle řádu stavebního. - § 59. Skutky a 
opomenutí pro' oheň nebezpečná. jež zakázány jsou 
všeob. zákony a nařízeními policejními. anebo usnese
ním obec. výboru. mají se. pokud jíž v dotčených záko
nech. nařízeních a předpisech tresty ustan~ven'y ne
jsou. trestati pokutou až do 200 K. resp. vez~!1lm do 
20 dnů. - § 60. Běží-li o to. aby pod)e tohot~.ra~u 129-
licie v příčině ohně vynutily se vyko!1Y nelake. za
dati se mohou výkony ty pod pokutou az dov?O K. resp. 
pod vězením až do 48 hodin. - § 61~, V pnpa~ech §~ 
59. a 60. přísluší starostovi a 2 starslm obecmm Vy
konávati právo trestnÍ. 

383 POVODNĚ. Vystoupí-li p~!oky. řeky atd .. 
a obávati se jest povodně. ma]! se 

1. o tom vyrozuměti obecní přved~tavení ohl~~?e
ných osad (viz výnos česko místodrz. ze dne 20. f1]na 
1875 č. 4157 praes.). 

2. na to místní stráže postaviti. které mají každou 
změnu stavu vody oznámiti. 

3. Veškerá iízda (koňmo i vO~1!10) i choz~~í ~a 
ohrožených místech má se za~tavIŤ! a v!o ,-:ztYC~nIIT~ 
zvláštních výstražných znamem nebo znzemm mlstl11 
stráže zabrániti.. 

4. Při rostoucím nebezpečí mají s~ lid!, a ?9by!ek 
v bezpečí uvésti. Nemocní a chorobl11 maJ~, b'yŤ! v:vca~ 
z přízemí vzdáleni. při naléhavém nebezP~cI I,vslckm 
ostatní obyvatelé přízemí neprodleně vystehoval11. 

5. Na mosty. stezky a jíné kommunik,ační prostřed
ky jest třeba dohlížeti. aby byly v do?r~m. stavu udr
ženy 'a nezdají-li se býti zcela bezpecnyml. aby byly 
uzavřeny. 

6 Čluny loďky musejí uvedeny býti ve stav ta
kový: aby s~ jich mohlo k udržení spojení :nezi. ,zat,o~ 
peným místem a domy p,?uŽíti. l\!o.mu ko~c~ ma]! ?yt! 
také určeni zkušení plavcI. Rovnez Jest db aŤ! o spoJem 

(383, Povodně. ) 597 

se ~ousedními osadami.v Vlastníci domů mají míti poho
tov~ prk~a a koly. potrebné k udržení spojení v domě 
I mimo dum. 

,7. Dále se má hleděti k tomu. aby hráze byly ne
ustale v dobrém stavu udržovány. 

8. Rovněž sluší ostříhati mlýnů a vodních staveb 
a k tomu dohlížeti, aby jezy nebyly bez svolení úřed
ního otevřeny nebo zavřeny. 

}. K;dyž, nastane pukání ledu. má se veškerá jízda 
a prechazem po ledu zapovědíti a to po případě posta
vený mi místními strážemi zabrániti. 

,10. O dostatek životních prostředkťt budiž se po
st,arano. a?y se jak ohroženým. tak i v bezpečí da
nXI~ os~bam pot:·~yy dostalo; obyvatelé se mají opa
tntl potrebnou VYZl vou na několik dnÍ. 

11. Rovněž má býti se postaráno o přístřeší pro 
osoby v bezpečnost daných, 

12. Zachráněný statek má býti místními strážemi 
hlídán, aby nic v nastalém zmatku nebylo odcizeno. 

13. Dále jest o to pečovati. aby potřebná opatření 
se stala pro ten případ, že by za trvání povodně ne
?ezpečným bylo další obývání budov; přihodí-li se ně
Jaka nehoda. musí býti co nejrychlejí oznámena úřadu 
nebo příslušné komisi povodnÍ. 

Oběžníkem dolnorak. vlády z 20. března 1823 Č. 
9980. jenž byl dekr. dvor. kanceláře z 30 dubna 1823 č . 
62 sbírky polit. zákonů všem zemským vládám sdělen a 
pro k~ál. České vyhláškou česko gubernia z 31. května 
1823 C. 25.881 (sbírka prov. zák. svaz. 5) publikován. 
byly vydány předpisy o Vysušování příbytků. Dle to
hoto dekretu, resp. oběžníku mají všecky obytné míst
nosti, jakož i ty. které slouží k uchování potravin a ná
~adí náležitě býti od bahna čistou vodou omyty. vysu
seny a při tom náležitě provětrávány. Zvláštní pozor
nost má věnována býti studním s pitnou vodou. které 
byly při povodni znečištěny. Tyto mají uHl vyčer
pány. bahno z nich odstraněno a studn ě náležitě vyči
stěna. To se má tak dlouho opakovati, až voda stud
niční jest úplně čistou a nemá cizí (nýbrž své obvyklé) 
příchutě. 
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38-4 ZEMĚTŘESENí. Udály~li se větší záchv ě
Vy země, takže se lze obávati, že zemětřesením 

mohou se domy sřítiti, a tím lidi a zvířata ku škodě 
přijíti, budiž ihned nařízeno vy~těhování z yhr?žených 
ohjektii a zároveň, pokud to mozno, o to pecovano, ,aby 
zlodějové této příznivé příležitosti k svemu prospechu 
nepoužili. 

Strážníci mají také, je-li jim to možno, pozorovati . 
v kterém směru, v kterých obdobích, kterou. h.od:nu . a 
minutu se záchvěvy udály a zdali ještě n ěktej"~ lll1e pn
rodní zjevy byly při tom pozorovány. Takovato pozo
rováni mají pro meteorologic~ý ústav. velIkou . cenu, a 
proto mají tomuto ústavu oznamena bvt\. 

385 PŘÍRODNÍ ZJEVY A NÁLEZY zvláštnjho 
druhu. jako meteory, příval písk u, fata morgana 

(t. j. zrcadlení vzduchu - Luftspieg~lung), ,:yskJTt~u!í 
se obzvláštních zvířat. anebo nestvur, lakoz, I l~~yc: n 
vzácností a rarit, mají býti v zájmu ,,:ěde~k.em ur adlJ 
oznámeny, který poto~ za úč~!em o~la.s,neI1l a v?se
tření čeho třeba, opatn. Rovnez budIZ Ul adu ozname 
no, když byly nalezeny neb.D o?je.veny rudy~ kovy, 
uhlí. sůl, ložiska a prameny mll1eraln~ atd., ,a to I tehdy . 
když se tak stalo jinými osobamI. (VIZ take o tom odst. 
245. - hornictví.) -

O nálezech starožitností v iz odst. 265. 

Věcný seznam 
(v abecedním pořádku ; číslice značí čísla odstavců.) 

-----0--

Abnormity př írod ní 385. 
Absolutismus 8. 
Adopce 36. 
Adressář 6. 
Acetylén 190. 
Advokát, zneužití moci úřed ní 

97. 
Agent policejní 6, 7: provoka-

tér 36, živnostenští 266. 
Akrobat 203. 
Album zločinců 7. 
Alej 221. 
Alibi 39. 
Ambulatorium 6: viz také ne-

mocnice. 
Amnestie 47. 
Anarchismus 219. 
Anonymní oznámení 33. 
Anilinové barevné látky 156, 

288, jed 330. 
AntiQuity viz starožitnosti. 
Anthrax, nemoc zvíře cí 361. 
Anthropometrie 7. 
Arcibiskup 8. 
Arseničňan hořečnatý, jed 328. 
Artist. produkce 203-205. 
Assistence 27. 
Attentát 61, násilné jednání 

proti korporacím 92, násilné 
vložení ruky 93. 

Atropin, ied 326. 

Automaty, evidence jejich 6, 
předpisy o nich 262, k pro
deii tiskopisú 260. 

Automobil 227. 
AutonOmie 8. 
Autor 172. 
Ažiotáže divadelními vstupen

kami 199. 

Báby porodní, iich evidence 
6, povinnost k oznámení 23, 
114, 132, nevědomost jejich 
149, zanedbání nemocné 150, 
instrukce pro n ě 282. 

Bál viz ples, tanec. 
Balony montgolfieres 190. 
Balsamování mrtvol 285. 
Banka ralc-uherská 187. 
Bankerot viz konkurs. 
Bankovka viz papíry J1věrní. 
Báně viz h0f11ictví. 
Barvy zdraví škodlivé 288, 

289, očím škodlivé natírání 
domů 220. 

Bazáry žertovné 198, výpro-
deje 274. 

Běhoun 206. 
Berlínská smlouva 8. 
Bertillon 7. 
Bezpřístřešné osoby ll, do

movské právo 211. 
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Beztaktnost 4. 
Beztrestnost, důvody 47-48, 
Bezvědomí, první pomoc 310. 
Bič, užívání jeho 221, 223. 
Bigamie 115. 
Biskup 8. 
Bleskem udeřené osoby, první 

pomoc 307. 
Bleskosvod 220. 
Blud, rozšiřování 107. 
Bohoslužba, zločiny proti ná-

boženství 197, 198, krádež 
na věcích bohoslužeb. 163, 
nedělní klid 260. 

Bolehlav 326. 
Bordel, jich evidence 6, před

pisy o nich 269, zdravotní 
prohlídka 301. 

Bosna 8, 9. 
Boudy pro diváky 205, polní 

239. 
Boykott 184. 
Bramibory 347. 
Brusič 274. 
Brzda 225-231. 
Břeh viz plavba, právo vodní, 

díla vodní. 
Budovy, policie stavební 220, 

zdravotní 294-302. 
Býkovnice, nemoc hov. dobyt

ka 373. 
Byliny, léky 147, 148, pych 

polní 239, jedovaté 326. 
Byty, předpisy stavební 220, 

144, předpisy zdravotní 294 
až 299, prohlídka 31, 75, 
vloudění a vloupání 165. 
přenechání bytů tajným spo
lečnostem 88, pro zakázané 
hry 126, vyhazování s bytiI 
143. zlomyslné jednání a o
pomenutí 137. 

Cejchování měr a váh 281. 
zhotovování a užívání pun
ců 188. 

Celer 347. 
Celluloid 190. 
Ceník, překročení 182, přibití 

jeho ve výčep. místnostech 
275, u řezníků 342, pekařfI 
343. 

Censura, divadel 199, předsta-
vení 201. 202, tiskopisů 260. 

Certifikát viz průkazní listy. 
Cestář 221. 
Cestmistr 221. 
Cestující obchodní 266. 
Cikáni 12. 
Cinky 7. 
Církev, štvaní proťi ní 82, zlo

činy proti ní 107-108, uzna
né církve 107, zapovězené 
109. mezináboženské pomě
ry 378. 

Cirkus 203. 
Císař. ústava 8. vládní moc 9. 

zločiny proti němu a jeho 
rodině 61-62. 

Citron, podomní obchod 273, 
274. 

Cizinci. iich evidence 6, opo
vídání 90. 192. pasy 213. 

Cizoložství 116. 
Cizozemci. jich evidence 6, 

tajné spolky a společnosti 
88, polit. spolky 89. pasy 
213, zbraně 215. domovské 
právo 211. 

Clo 213. 
Corpora delicti 36, 40. 
Cukr. jeho jakost 349. zboží 

cukrové 349. jako požitina 
",ůbec 344-345. 288. 

Cyankali, jed 328. 

Cyklista 229. 
Caj 349, 304. 

~ára celní 213. stavební 220. 
Cas hájení. zvěře 237. ryb 

238. ptactva 240. 
Casopisy. jich evidence 6, po
můcka orgánů bezp. 7. viz 
tisk a lit. majetek. 

Celeď 270. 
Celedín viz kočí. vozka. 
Cerv. správa 174, nemoc zví-

řecí 363. 
Cervenka, epidemie 337. náka

za zvířecí 370. 
Cervivost u koní 363. 
Cetník 2, viz také zřízenci 

bezp. 
Cin trestný viz delikt, polic. 

přestupky. 
Císlování domů 220, knih ob

chodních 264, 265. povozů 
222, 225-228, 230, lodí 232. 

Cočka 349. 
Cokoláda 349. 
Cpavek 329. 

Daktyloskopie 7. 
Dar, přijímání 5. 97. 98. 
Dávení 313. 
Dehet, nebezpečí ohně 190, 

zdraVÍ škodlivý 288. 
Dekorace viz řády. medaiJIe. 
Děla, zbraň 215, 218. 
Delegace 8. 
Delikt, povinnost k oznámení 

23, pojem 43, konkurrence 
44, putativní a zdánlivý 45, 
přičítání 47, při deliktech ti
skem spáchaných 49. proml
čení 52. právní účinky 54. 
dětí a nedospělých 55, sou-
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kromý 23.31. 112. 116, tiskem 
spáchaný 41. 49. delikty 
zvláštní, proti hlavě státu 
61-62, proti státu 61-62, 
proti váleč. moci 63-72 
proti veř. pokoii a pořádk~ 
74-91. proti vrchnost. oso
bám a delikty těmito spá
chané 92-102. proti osobní 
svobodě 103-106, nábožen
ství 107-110, bezpečnosti 
cti 111-114, mravopočest
nosti 115- 127. bezpečnosti 
života a zdraví 128- 161, 
bezpečnosti majetku 162 až 
191. 

Dělník 255. knížky 256, mla
diství 257. 258. úmluvy děl
níků 183. krádež 163, prÍl
vodní listiny 212-213. zlé s 
nimi nakládání 136, spro
středkování práce 270. smil
stvo 118. 

Dělostřelectvo 216-218. 
Demonstrace 7. 192, 209. 
Dny noremnÍ 195. 
Desertér. evidence 6, nadržo

vání jim 58. svedení k de
serci 66. 

Desinfekce 304. 358. návod k 
ní 340, při zvířec. nemocích 
358. 

Destiláty 350. 
Detektiv 6. 7. 
Děti. uvězněné 25. potrestání 

55. bez dohledu 160, spolu
účinkování při zábavách 
198. 199. 200, 201. 202-208, 
zlé nakládání jimi 136. za
městnání. 257, 258, v horni
ctví. 245. 
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Díla, horní 245, vodní 233, li
terární a umělecká 172, ne
cudná 123. 

Dílna 252, předpisy stavební 
250, bezpečnostní 190, 137. 

Diphteritis 334. 
Divadla 199. 
Dluhaři, jich evidence 6, pod

vod 174. 
Dobytek viz zv íře . 

Dohazovač, kuplířství 121. 
sprostředkování práce 271. 

Dohled policejní 7, 11-20, na 
obce 192, děti 160, zdravot
ní 294-302. 

Doktor, lékař 146. 
Dokument viz ' »listy, důkaz«. 
Domov viz »právo domovské«. 
Domovník viz služeb. osoby. 
Donucení, donucené vzdálení 

24, důvod beztrestnosti 47, 
48, k práci ll, exekuce 192, 
vydírání 106. 

Donucovny ll, 214. 
Dopisy, ochrana tajemství 31, 

poštovnictví 246. 
Doprava, evidence prostředků 

6, zb raní a výbušných látek 
215, 218, osob 225, 232, do
bytka 354, 374-375. 

Dopravovatelé, sazby 182, 
drožkáři a fiakři 225, tram
way 226, automobily 227, 
omnibusy 228, nákladů 230, 
železnice 231, plavba 232, 
převozy 235, neoprávnění 
141. 

Doprovod (eskorta) 26. 
Dorozumění, hantýrka 7, s ne

přítelem 64, 65. 
Dostaveníčko 208, veřej. po

horšení 192. 

Dostihy 206, sázky 198. 
Dostiučinění, polehčující okol

nost Sl. 
Doutníky třaskav é 207, viz ta-

ké »tabák«. 
Dovoz viz »doprava«. 
Doznání viz »přiznání«. 
Dračka (louč) 190. 
Dráha, koňská 226, železni ce 

231, vodní 232. 
Draslo 329. 
Drátěný plot 222. 
Dráteník 274. 
Dražba, řád 267, exekuce 192, 

193, zmaření 96. 
Drožkář, evidence 6, řád 225. 
Drůbež, prodej 346, nemoce 

373, týrání 374. 
Držba, rušení její 191. 
Dřevo, krádež 163, lesní pych 

236, nebezpečí ohně 190, 
prodej 351, řezání a štípání 
222, vlečení po ulici 221. 

Dualismus 8. 
Duchovní, jako svědek 36, u

rážka jeho 112, poranění je
ho 135. 

Důkaz, ohledání místa 34, do
znání 36, alibi 39, corpora 
delicti a stopy 40, volné u
važování 41, pravdy 112, u
veřejnění 85. 

Dům, viz »b udova«, nátěr 220. 
Durit viz »celluloid« . 
Důstojník 185. 
Důtka 22. 
Důvod, trestnost vylučující 

47. 
Dvéře, staveb. řád 220, nebez

pečí požárů 190. 
Dvory soudní a nejvyšší 9. 

Dýchání umělé, první pomoc 
305. 

Dynamit viz »třaskaviny«. 

Ebeznin viz »celluloid «~o 
Elektřina, úrazy 307. 
Epidemie 158, 159, 323. 
Epilepsie 31l. 
Epizootie 159, 360-373. 
Eskorta 26. 
Etér 328. 
Evidence 6, 7. 
Exekuce, zmaření 96, politická 

192, řád exek. 194. 
Expropriace, práva státních 
občanů 8. 

Extemporace 199. 
Exterritorialita 53, prohlídka 

budov exterritoria1. 31, slu
žebnictvo exterrit. osob 53, 
215, 170. 

Falšování, . mincí 188, papírů 
úvěrních 187, veřejných li
s tin 90, 174, 175, soukromých 
listin 174, 175, pečetí 175, 
klíčů 171, potravin 155, 288 
až 293, 344. 

Fi'akři, evidence 6. řád 225. 
Fidibus 190. 
Fieranti 274. 
Fi rma, povozů 230, živností 

252. 
Fosfor 326. 
Fotog rafie, zločinců 7, lit. a u
mělecký majetek 172. 

F rancouzovitost (chancre) zv í
řat 365. 

Galton 7. 
G ranát, munice 215. 
Grek 176. 

Gymnastikové 203. 

Hadrník 274. 
Haječka 236. 
Hájení viz »čas hájení« . 
Hampejs viz »bordely« . 
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Hanba, důvod odepříti svě-
dectví 36. 

Hantýrka 7. 
Harfenist 208. 
Hausírování viz obchod po-

domní. 
Házení s oken 143. 
Hejtmanství okresní 2. 
Hektograf 173. 
Herberk, noclehárna dělnická, 

jich evidence 6, opovídání 
příchozích 90, 212, staveb. 
předpisy 276. 

Hercegovina 8, 9. 
Hlas veřejný, důvod k zatknu

tí 25, k proh ledání osoby a 
domu 31. ' 

Hlavnička 339. 
Hlídači 32, vzájemná pomoc 

27. 
Hliniště 220. 
Hluchoněmý, dohled 160. 
Hluk, polic. přestupek 192. 
Hmyz, bodnutí 325, škody 24 1 

až 243. 
Hnanec 214. 
Hnízdo 240. 
Hnúj, znečištění silnic 153, po

vozy 222, 230, zdravotní 
prohlídka 295- 297, vÝvoz 
358. 

Hodnost, ztráta její jako úč I
nek trestu 54, osvojování si 
99, 100. 

Hodnostáři (honorace) 20. 
Hole, zbraň 215. 
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Hon, dobytek 375. 
Honba 237. 
Honorace 20. 
Hořčice 349. 
Hornictví 245, opomenutí při 

dílech horních 137-138, 
krádež 163, zlomyslné po
škození 191. 

Horečka 339. 
Hospodářské povozy 221. 
Hospodský, evidence 6, příle-

žitost k nemravnostem 118. 
121, sazby jejich 182. omni
busy 228. živnost vúbec 275 
až 281. opovídání hostÍ! 90, 
212. p'olicie silniční 221. 

Hostinec. evidence 6. zd ravot
ní prohlídka 294-296. 298. 
polic. hodina 196. 

Hotel viz hostinec. 
Houby. otrávení 325, 326. po-

žitiny 347. 
Houpačka 203. 
Housenky 243. 
Hra. zapovězená 126. podvod 

176. známky při hře 188. 
společen. hry 198. 199. 201. 
202. 205. 206. na čáru 222. 
podomní obchodníci 273. ve 
výčepních místnostech 198. 
275. 

Hráč falešný. evidence 6. 15. 
podvod 176. 

Hračky dětské škodlivé 288, 
293. 

Hrách 349. 
Hranice. překročení 28, přelo

žení 174, kontrola podloud
níkú 213. 

Hrnčíř 190. 
Hrob. poškození a krádež 110. 

. Hrobka viz hrob. mezinábož. 
poměry 376, 284. 

Hrozba 106. 
Břib viz houby. 
Hudba viz dostaveníčko, no

remní dny 195. polic. hodina 
196 • . taneční škola 200. pro
dukce 201-202, na si lnici 

221. 
Hudebníci 208. cikáni 12. 

Chancre zvířat 365. 
Chauffeur 227. 
Chcaní na veřej. místech 192, 

296. 
Chiromantie 181. 
Chléb 343. cena 182. 
Chlév. zdravot. předpisy 295. 

uzavírka 358. 
Chloroform 327. 
Chlorečňan draselnatý 329. 
Chodník 221. 222. 
Cholera. lidská 323. drúbeží 

373. 
Choroba. duševní (příčetnost) 

47. podvod 174. lichva 185, 
násil. smilstvo 117. zanedbá
ní dohledu 160. 

Choromyslný 322. 
Chorvatsko 8. 
Chování se stráže 4, proti poli-

cejní 192. 
Chrlení krve 319. 
Chřípěcí 363. 
Chudí (chudinstvíl, jich opa

tření 211. vysvědčení chu
doby 125, obhájce chudých 
41, polehčující okolnost 51. 

Chúze. ohrožení její 140, 142, 
143, 144. volnost dopravy 
220-222. 

Chyba v činu 46. 

Identita 24. 
Idiot 47, dohled na ně 160. 
Jlluminace 190, 207. 
Illustrace, necudné 122. 123. 
Immitace, podvod 178. 
Immunita, cisaře 61, poslanců 

53, exterritoriálnÍch osob 53. 
Infekce viz nakažlivé nemoci. 
Inkoust 7. 

Jáma, opatření bezpečnostní 
137, 138. 139. 144. 220, vlčí 
237. 

.Jankovitost, správa 174. 
Jatka 302. 
Jedy, neoprávněný prodej 152. 

odvar mákový 160. obchod 
287. jedovaté barvy 288. 
289, japanský sternanis 292. 
hračky 293. otrávení 324 až 
330. 

Jednatelé obchodní 266. 
Jehličí 236. 
Jez viz »díla vodní« . . 
Jiskry. policie požární 190. 

stavební 220. 
Jistota, 24, 25. 
Jízda, rychlá, neopatrná 140, 

řád jízdný 221. 223, dostihy 
206. 

Jméno falešné 174, opovědnÍ 
lístky 90, 212, perlustrování 
24. 

Jmění viz »majetek. vlastni
ctvÍ«. 

J odmethyl 304. 

Kabs, týrání zvířat 374. 
Kabel podmořský 41. 
Kalcium 190 
Kámen stavební 221. 
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Kamna, policie stavební 144, 
požární 190. 

Kamnář 190. 
Kancelář. sprostředkovánÍ prá

ce 250. 271. cestovní 211, 
250. vojenská a kabinetní 9. 

Kantiny 280. . 
Kapitán 232. 
Kapsář. krádež 166, podvod 

174. jich evidence 6. 
Kapsle viz »třaskaviny«. 
Karanténa 158. 
Karbid 190. 
Karbol 328 . 
Kartel 183. 
Karty. zapovězené hry 126, 

podvod 176. odměna za udá
ní 194, ve výčepních míst
nostech 198. 275, p'oštovnÍ 
regál. 246. 

'Kaštan jedlý 274. 
Katastr dobytčí 352. 
Kauce viz »jistota«. 
Káva 349. 304. 

Kavárna. jich evidence 6. viz 
»výčepní místnosti«. 

Kázeň domácí. školní 136. 
Kejklíř 205. 
Keř 221, 236. 
Klášter. opovídání jeho oby

vatel 211. 
Klempíř 190. 
Klenotník, evidence 6, pode

zřelá koupě 171, padělači 
mince 188. 

Klíče, zhotovení jich 171. 
Klid ' noční 192, 208, nedělní 

259. 377. honba 237. 
Klouzání 139. 210. 
Knihy. majetek literární 172, 

obchodní 174. 186. vetešníků 



606 

a zastavárníků 264, 265, pro
dej prachu, trhadel 216-218. 
jedu 152, sbírek 197. cizinců 
90, 212. zdravotní knížky 
269, pracovní 256. s lu žební 
270, stížností 231 a 232. 

Knihkupectví. evidence 6. pří
četnost delikíú tiskem spá
chaných 491. 

Koalice 183. 
Koberce. vyklepávání 143. 222. 
Kocovina 208. 
Kočevje. podom. obchod 273. 
Kočí viz »čeledín. vozka«. 
Kočky. vzteklina 367. zane-

dbání zlých 157. honba 237. 
Kognac 350. 
Kohouti. zápasy 209. 
Kojná 151. 
Kokain 326. 
Kola viz »velocipedy. automo-

bily«. 
Kolek. padělání 188. 
Kollektant 181. loterie 198. 
Kolluse (dorozumění) 25. 
Kolotoč 201. 
Kolovrátkář 208. 
Kolportáž 172. 260. 273. urážka 

112, nesprávné zprávy 84. 
Koly stromů alejních 221. 
Komíny. policie stavební 144. 

220. požární 190. 381. 382, 
parostrojů 221. 

Kominík. sazba. 182, policie 
požární 190, 381. 382. 

Komise zdravotní 294-302. 
Kompetence soudů 41. 
Komplot 57. 2.19. 
Kommunikace. viz »dop rava«. 
Koňařství. krádež 177. 

Koncert 201-202. norem. dny 
195. polic. hodina 196. toula
ví hudebníci 207. 

KOIíduktér. viz »t ramway. že-
leznice «. 

Konfident 7. 
Konfiskace viz »zabavení« . 
Konfrontace 36. 
Konkurrence deliktů 44. zá

konná 44. přitěžující okolno
sti 51. 

Konkurs 174. 186. 
Konservy 349. 
Konstituce 8. 
Konsul 53. 
Kontumace 158. 159. 358. 
Konvent. opovídání obyvatel-

stva 212. 
Kordon 158. 159. 
Korporace tajné 88. spolky 89. 

veřej. násilí 98. štvaní k ne
přátelství 82. urážka 112. 

Kořalka. výčep 275, 278. 280. 
Kořen 236. policie silniční 222. 
Koření. léky 147. prodej 147. 

neznámé materiál. zboží 147. 
požívatina 349. 

Kosti. sběrači 247. mrchovi
ště 356. nákazy zvířecí 358. 
zlomeniny 317. 

Kostely . zločiny proti nábo
ženstvÍ 107. 108. kráde ž 167. 
rušení bohoslužby 377. 

Kostík 326. 
Kostka, hry 126, 176. 
Kotel parní 137. 161. 
Koupání 139. 
Koupě. správa 174. podezře l á 

171, na sp látky 268. 
Koupele 300. 
Kousnutí psem 325. 
Kouzelníci 205. 

Kovář 188. 
Kovodělec 188. 
Kozák, podvod 176. jich evi

dence 6. 15. 
Kozy, nemoce 360, ' 361. v le

sích 236. 
Krádež 163, vloupáním 165. 

domácí 165. v obchodech 
165, kapesní 166. na drahách 
166, na trzích a silnicích 167. 
koní, zvěře, dobytka. drů
beže. dříví 168, pych 236. 
ryb 168. 238. na poli 239. v 
rodině 124, 169. lit. majetku 
172, beztrestnost 170. 

Krám, krádež 165, ochranná 
opatření ohledně osob 137. 
ohledně věcí 190, stavební 
policie 220, silničn! 222. 

Kramář 273. 274. 
Krčma 4. 
Kresolin 304. 
Kreslič 187. 
Krev, krvácení 319. 
Krvácení 139. nosu 320. I 
Krida viz »konkurs«. 
Krmení dobytka 221. 222. ne-

moce zvířecí 358. 
Kryptografie 7. 
Krysy 274. 
Křeče 311. 
Křivá přísaha 174. 
Křižovatky silniční 221. 
Kulhavka. správa 174. nemoc 

360. 
Kukátka pro diváky 201. 
KM. rychlá jízda 140. bez do

hledu 142. tramway 226. trh 
341. prodej masa 342, ne
moci 361, 363, 365, týrání 
374. honění 375, krádež 168, 
podvod 177. 
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Kupec, správa 174. podezřelý 
171. 

Kuplíř 121. prostituce 269. 
Kutání viz »hornictví«. 
Kutiště 245. 
Kůželky viz »hry« . 
Květiny, umělé 288. toulavý 

obchodník 274. žebravý pro
davač 11, 125. 

Květinák, postavení na okno 
143. 

Kyanid draselnatý 328 . . 
Kyanovodík 328. 
Kyseliny, jedy. tavolníková 

304, kyanovodík, karbolová. 
oxalová, šťavelová. dusičná. 
solná, chlorovod,íková, síro
vá 328, chromová 330. 

Kysličník draselnatý · 304. 
Kysličník draselnatý304. vá

penattý 304, uhelnatý, uhli
čitý 327. 

Láhev. cejchování 281. pivní 
277. na sodovku 350. 

Látky barevné škodlivé 156. 
287-289. třaskavé, výbuš

né, zápalné 215-219, 147. 
190. 

Lázně 220, 286. 
Léčení neoprávněné 146. po

chybené 149. zanedbané 150. 
Léčka 137, 237, rybářství 238. 

ptactvo 240. 
Led, klouzání 139, 210. přecho
, dy 210. dobývání ledu a po

vozy 351. 
Legitimace viz »papíry prft

vodnÍ«. 
Lék 147, 148. 368. 
Lékaři, evidence jich 6. neo
právněný 146, zanedbání ne-
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mocných 150. povinnost k o
známení podezřelých one
mocnění atd. 132. připravo
vání špatných léků 148. vy
jevování tajných nemocí 
114. nevědomost lékaře 149. 
první pomoc 303-339. 

Lékárníci. evidence jich 6. ne
oprávněný prodej léků a ne
známých materiálií 147. špat
né a ialešné připravování 
léků. jich záměna 148. sazby 
182. viz také lékař. 

Les. krádež 163. pych 236. o-
heň 190. 236. hlídači 32. 

Lesnictví 236. 
Lest 51, podvod 174. 
Lešení 137. 143. 144. stavební 
, předpisy 220. I 
Leták viz »kolportáž«. ' 
Lhůta. obchody 268. 
Licence viz »živnosti a pro-

dukce«. 
Licitace 267. 
Lih 190. jed 327. 
Lihovina. opilství 127. vycep 

275-281. otrávení 327. prv
ní pomoc 303. 306. 310. pro
dej 350. 

Lichá-sudá viz »hry«. 
Lichva 185. 186. 
Ligroin 350. 
Likér 350. 
Linie papillární 7, stopa činu 

trest. 40, chiromancie 181. 
Lis, neoprávněné držení 173. 
Lisovna 239. 
Listy, ochrana tajemství pí

sem. 75, policejní 7, odběra
cí 216, 287, subskripce 197. 
úvěrní. padělání 187. 188. 
průvodní viz »důkaz«. prů-

kazní (legitimace). knížky 
služeb., pracovní 256. 270. 
pasy 213, podomní 265. pa
dělání 174, zneužívání 90. 
212. volební viz »volby". že
bravé 197, zatýkací 6. 7, 19 
25. 30, 31. pošta 246. • 

Lístek trestný 13, 23. honební 
237. dodávací 237, rybářský 
238. 

Listí 236. 
Listiny úřední, otevření 102. 

padělání 102. 174. zneužiti 
97. 

Liška. taglie za zabití 194. 
honba 237. 

Lithograf 49, 187, 188. 
Lítost účinná. beztrestnost 47. 

59. při velezradě 61. krádeži 
a zpronevěře 170, hry 126. 
trhadla 219. polehčující okol
nost 51. 

Li"Vrei 215, neoprávněné osvo
jování (nošení) 99. 

Loď viz »plavba" . 
Loďstvo válečné. delikty 64. 

65, 112. 
Lokomobila 221. 
Lokomotiva 231. policie silnič-

ní 221-222 
Lom 220. 
Loterie 198. 
Louče 190. 
Louhy 329. 
Louky 239. 
Loukotě 221. 
Loupež lidí 103. věci 162. 
Lůj 348. 
Lupič viz »Ioupež,<. 
Luštěniny 349. 
Loutka. divadlo 205. 
Lysol 301. 

Magistrát 2. 
·Majetek. delikty proti bezPeč

nosti jeho. loupež 162. krá
dež 163- 169. zpronevěra 
J 69. 170. podezřelá koupě 
171. liter. a umělecký 172. 
173. podvod 174- 184 lichva 
~85. konkurs 186, j;adělání 
uvěrních papírÍl a měny 187 
až 188, žhářství 189- 190 
zlomyslné poškození cizíh~ 
m. 191, pych lesní 236 jJolní 
239. ' 

Mák 160. 
Man~el~. krádež 124. 169. jako 

svedcI proti sobě 36. zlé na
kládání 136. nevěJ'llí 116. 

Manželství dvojnásobné 115 
protizákonné 115. cizoložství 
116. podvodní ženiši a nevě
sty 179. zmrhání pod slibem 
manželství 119, snižování 83. 

Margarin 348. 
Marinované zboží 349. 
Markytáni 275. 
Marmelády 349. 
Maršálek nejv. 'dvorní 53. 
Maršruta v. »postrk«. 
Masky 200. 
Máslo 348. 
Maso. ohledání 154. 355. povo

zy masné 230, jed 325, nádo
bl 345, tuky 348. nemoci zví
řecí 356, 358. 373. 

Masť, falešné. špatné' léčivé 
prostředky 148. podom. ob
chod. 273. 

Mastičkář 146. 181. 
Maškara 260. 
Měď 330. 
Měna, falšování 188. 

1'11 enažerie 204. 
Mčření člov ěka 7. 
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Města se samostat. statutem 2 
PLldorys 6. • 

Meteor 386. 
Mezek, nemoce nakažlivé 363. 
Mezník 174. 
Míchání se do úřadu 95 
Milník 221. . 
Milost, . odpu štění trestu 47. 
Mince, fal šování 188, podom. 

obchod 265, podvod antiqui
tami 178. 

Mincovna 188. 
.1\1.!nění .. ;Jrávo volného m. 8. 
Mmerahe. hornictví _ 245. nále-

zy 386, vody a oleje 350 
Ministerstva 9_ . 
i'VI!r domácí a pozemní 74. 75. 
.\'llra, podvod 174. cejchováni 

281, plInce 188. 
1'11 ístnost veřejná 192, vykřiče

ná 4. evidence jich 6. 
Místo odlehlé 188. znalost mí-

sta 10. ohledání 34. 
\1.ístodržitr:lství 2. 
Mdloba 310_ 
!'vlléko, obchod 344. 345. 348. 

vápenné 304. 
'IlIha 222_ 
Mluva hin'l 7. 
,\1lýn vodn( 233---234. 
Mocnář viz »císař«. 
1I10č ku psaní 7-
'vločůvka 220. 
Monopol "olní 247. tabákov~-

248, střelného prach u 213. -
Mor 158, 159. 336. zvířat 368 

371. vet~šníci 265. . 
Morphium 326. 
Mosaz 330 

39 



610 

Most, poškození 138, nebezpe
čí požáru 190, policie silnični 
221, 222, jízdní řád 223, plo
vací 235. 

. ~'lotiv 38, úádež 165, žhářstvi 
189. . 

i\'lotocyklv 227. 229. 
Motolice, správa 174. 
Moucha, píchnutí 325. 
Mouka, po:žitina 344, 345, řád 
pekařsk~, 343. 

iv1ravopoČ%tnost. delikty proti 
n' 115-117, policejní přestu
pek 192. neslušné věci 222. 

Mrchoviště 356. 
Mrtvola, luádeř. 110. ohledání 

283, 284. pohřeb 284. dopra
va, vykopání 285, zdánlivě 
mrtvé osoby 306. nález 306. 
128. 129, 133. nakažlivé ne
moci 158, 159, 331-340, o
známení smrti podezřelé 
132. 

Mrtvice 308. 
Munice 215- 219, opatrnost 

137. 
Muntura. zběh 66. koupě 171. 
Myslivec 237. opatrnost se 

zbraní 145, krádež zvěře 
167. 

Myš. hubení 274. 
Myšlenka, sama o sobě - bez

trestnost 46, . právo volně 
proj eviti 8. 

Museum 201 . 
Mzda 255. 

Náboj viz »munice«. 
NáboženstvÍ v. »církev«. 
Náčiní rybářské 238. \ 
Nadávka viz »urážka na ctÍ«. 
Nádcha vepřů 370. 

Nádobí, bohoslužbě zasvěcené 
107, krádež 163, k dělání a 
uschování požitin 344, 345. 

Nadržování zločincům 58. 
Naháňka v. »honba«. 
Náhoda 46, 77. 
Nahota 122. 123. 
Náhražka kávová 349. 
Náhubky 367. 
Najímání k vojsku 63, pro taj

né spolky 88. 
Nákaza zvířecí 159, povinnost 

k oznámení 357, 360-373. 
Náklad, povozy 221. 
Nakládání zlé, veřej. urážka 

113, překročení kázně 136. 
256, 270, protipolicei. jedná-

, ní 192, se zvířaty 374. 
Nakladatel 172, 260, 49. 
Nákladnictvo v. »těŽířstvo«. 
Náledí 221, 222. 
Nález 180, zbraně, munice 215. 

385, vetešníci 265. 
Námořnictvo, pasy 213, plavba 

232, 233. 
Nápodobeniny 178. 
Nápoj občerstvující 304. poži

tiny 344, 345, 350. voda 297. 
356. 153, lihové 278. 

Napomenutí 22. 
Náprstek, hra 176. 
Národnost 8, štvaní proti 82. 
Narukování 67, 68, 69, 71, 72. 
Nářadí, krádež 163. 
Nařízení, popuzování proti ú
ředním 79, zmaření násilné 
92, míchání se 95, porušení 
úředních vyhlášek 101, prá
vo dávati nařízení 192. 

Násilí viz »delikty proti bez
pečnosti života a zdraví«. 

Nástroj v. »corp'ora delicti«. 

Nauky trestní 42, kommunisti
cké 83, viz » nevěra« a »an
archismus«. 

Návrat, uprchlíci 16, desertéři 
17, vyhoštěnci 18. stíhání za
týkačem 19, 91, domov. prá
vo 211. 

NebezpečÍ v prodlení 60. 
Nebezpečné osoby 15. 
Nedbalost 46. 137, 190. 51. 
Nedospělé osoby. příčetnost 

47. trestání 55. smilstvo 119. 
polehčující okolnost Sl, 

Nedotknutelnost v. »immuni
ta«. 

Nehoda 46, 47, vysvědčení 125. 
krádež při nehodách 163, ži
velní 224. 

Německo viz »majetek lit. a 
uměl. ' 172. 

Nemoc. duševní 47, oznámení 
podezřelých 132, vyjevová
ní tajných 114, nakažlivé 158. 
159, 303-339. zvířecí 352 až 
373, vysvědčení k žebrání 

125, opatření chudých ne
mocných 211, ohyzdné ~3. 

Nemocní, zanedbání jich 150. 
Nemocnice. evidence jich 6. 

podvodníci nemocniční 6. o
soby z nich propuštěné ll. 

Nemravnost, delikty proti mra
vopočestnosti 115-117. 192. 

Neopatrnost. jednání neb opo
menutí 137. viz také »nedba
lost« . 

Neplnoletost, viz »manželství«. 
zmrhání neplnoletých domá
cích 118, 119. 

Nepřítel, zločiny proti váleč. 
moci 63-65. 
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Nepřátelství, národnosti a spo-
lečnosti jiné 82. 

Neslušnosti 122, 192 . 
Neštěstí v. »nehoda«. 
Neštovice 332, u zvířat 364 . 
Nevědomost, polehčující okol-

nost 51, lékařských osob 
149, neznalost zákona 149, 
omyl 46. 

Nevěra 107, cizoložství 116. 
Nevěsta (podvodná) 179. 
Nevěstky. jich evidence 6. ll. 

kuplířství 121. prostituce 
269, hampejzy 301. chování 
se strážníkft 4. 

Nezákonné činy vyzývání k 
nim 82. 

Nezletilost v. »neplnoletost«. 
Nikotin 326. 
Niveau uliční 220. 
Noclehárny 212. 
Noremní dny 195. 
Nos, krvácení 320. 
Nosič v. »posluhové verejnl«. 
Notář, zneužití moci úřední 97. 
Nouze, p·rávní stav 48, podvod 

174, lichva 185. chudinství 
211. 

Noviny, evidence 6. pomftcka 
orgánů bezp. 7. příčetnost 
49, uveřejňování prftběhu lí
čení soud. 85, majetek · lit. 
172, poštovní debit 246. tisk. 
260, viz také kolportáže. 

Nitroglycerin 218. 219. 

Občan, práva stát. občanů 8. 
štvaní jich proti sobě 82. 
válka obč. 61. 

Občanství státní 8. domovské 
právo 211. 

Obdukce mrtvol 283. 
39* 
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Obec. úřad bezp. 2. působnost 
192. domov. právo 211. 

Oběšenec 316. 
Obháice 41. zneužití úřed. mo

ci 97. 
Obchod s děvčaty 121. zapo
vězenými léky a s nezná
mý mi materialiemi 147. ne
oprávněný s jedy 152. 287. 
podezřelý 171. zbraněmi 215 
až 218, policie sta veb. 220. 
silniční 221. 222, povozy 220. 
rybami. zvěří a ptact\'em 
237, 238, 240, 346. solí 247, 
tabákem 248, ž ivnosti 251. 
neděl. klid 259, výprodeje 
263, zástavní 264, vetešníci 
265, cestující 266, věci z 
práv. obchodu vyloučené 
267, splátkový 268. podomní 
273. potulný 274, pivem v láh
vích 277, polovínem a umě l. 
vínem 279, míry a váhy 281. 
zapověz. essencemi 290, ja
pan. sternanis 292. obrázky 
ze skelného prášku 293. po
travinami 344. nádob k jich 
uschování 345. 288. 289. ze
leninou. ovocem. houbami 
347, výrobky z mléka a tu
ky 348, spotřebními články 
349, 350. uhlím. dřívím. le
dem 351. věcmi po zvířatech 
nakaženÝch 358. policie sil
niční 222, správa 174. 

Obchodníci. povinnost k ozná
mení 23. 

Obilí, krádež 163, pych polní 
239. . 

Obmezování osob. svobody v. 
delikty proti bezP'ečnosti o
sobní. 

Obnovení řízení trest. 36. 
Obrana nutná 47. 48. 
Obraz. neslu šný 118. 122. 222. 
Obrázky pro děti 293. 
Obsílka 36, 192. 
Obuv, cidiči veřejní 272, viz 

»nakažlivé nemoci lidské a 
zvířecí«. 

Obvod policejní 6. 32. 
Obviněný 14, zatýkačem stí

haný 19. strana líčení trest. 
36, 41. 

Obviiíování 111-112. 
Obyčej v. »p rávo«. 
Obžaloba 41, její obsah 23, 24. 

35-40, uveřejnění iejí 85. 
Obžalobce 41. 
Obžalovaný 41. 
Ocet 273, 350. 
Očkování 332, zvířat 358. 
Odboj 61. 64. 77, 78. 
Odborník 41. viz »dilkaz«. 
Oděrač výčepníkův 179. 
Oděv v. muntura. nakažlivé 

nemoci, koupě podezřelá. 
Odložení dítěte 129. 
Odměna, taglie 194, přijím<Íni 

darů ve věcech úřed. 5. 98, 
97. 

Odmýkadla 171. 
Odpadky. policie požární 190, 

znečištění studní atd. 153. 
vyhazování s oken 143, po
licie silniční 222, nákazy lid
ské 331. zvířecí 358, pohodllÍ 
356. zdravotní dohlídka 294 
až 301, povozy 230. 

Odpor proti zákonům 76, ú
řed.nařízením 77-80, vrch
nosti 94. 

Odstranění nucené 24. 
Odvedení nucené 24. 

Odsouzení, následky právní 
54. 

Odsouzený 6, 13, 15. 
Odvod 68, 69, 71. 72. 
Odznak čestný. osvojování si 

99, 100, služební 32. 
Oheň, žhářství 189, 190, 215 

až 219, staveb. policie 220. 
222, požární 381, 382, bez
pečnostní 137, ohňostroje 
207, dělání ohně na silnici 
221, v lesích 236. 

Ohledač mrtvol 6, povinnost 
k oznámení podezřelé smrti 
132, mrtvol: 283, 284. 

Ohledání místní 34. dobytka a 
masa 154, 342, 355, mrtvol 
283, 284. 

Ohlašování osob vojen. 72, o
byvatel 90, 212, protizákon
ná 85. 

Ohnipal vepřů 370. 
Ohňostroj 190, 207, tělesa 0-

hiíostrojná 217. 
Ohrada 239. 
Ochrana práva domovního 8. 

31, 75, osob. svobody 8, 25. 
31.104, tajemství dopisů 8, 
31. 75, voleb. 86, maietku li
ter., známek, patentú 172. 

Oka v. »léčka«. 
Okno, házení s okna 147. 222. 
Okolnosti přitěžující a poleh-

čující 51. omluvné 50. 
Olei 350, policie požární 190. 
Oleomargarin 348. 
Olovo 320, nádobí z něho 345, 

plomby při mase 342, 345. 
Oloupení 162. 
Olupóvači opilých 221. 
Omámení 310. 
Omluva 50; 

Omnibus 228. 
Omyl 46. 47. 
Onanie 119. 
Opatrnost 46. 
Opatrovník 41. 
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Operace válečná viz »de likty 
proti váleč. mocÍ«. 

Opevnění v. »delikty proti vá
leč. mocÍ«. 

Opice, . zvěřince a produkce 
204. 

Opilec, evidence jich 6, opil
ství jako dúvod beztrestnc
sti 47, přitěžující a polehču
jící okolnost 51, 127, otráve
ní 303, 305. krádež na nicll 
221. 

Opium 326. 
Opomenutí 46, 137, 190. 
Opovězení viz »ohlašování«. 
Oprava v. »tisk«. 
Orgán bezpečnosti v. »zř íze-

nec bezp.« 
Osada, uzavírka 358. 
Osel, nemoc nakažlivá 363. 
Osoba pohřešovaná 7, špatnG 

povčsti 14, 15, styk s nimi 
4, měření 7, znalost osob 11 
až 20, polic. dohled 7, 11 až 
21, osob. svoboda 8, 25. 31, 
delikty proti osobní svobo
dě 103-106, osoby vyhoště
né 18, 25. 91. práce se š tl
tící ll, bezpřístřešné 11. za
týkačem stíhané 19, eskorta 
26, prohlídka 31. hodn -stár! 
20, vojenské 25, obžalovanc 
14. 36, 41. na svobodě Sl! 
nal ézající 14, odsouzené, po
trestané 13, všeobecně ne
bezpečné 15, uprchlé 16. 
zběh 17, úřední 77, nedot-
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knutelné a exterritoriální 53. 
pracovní 255. služebné 270. 
mladistvé 257, 51, duchovní 
112, 36, choromyslné, 36, 47, 
nemocné 150, zmrzlé 314, u
topené 315, oběšené, zardou
sené 316, ohyzdnými nemo
cemi stižené 323, chudé 211. 
žebravé ll, 125, ženské 31. 
117, 118, 119. 121, 131, 257, 
269, vojenské, zatknutí jich 
26. 

Osobování si veřej. postaveni 
99, dekorací 100. 

Ostraha 26. 
Osypky u lidí 335. zvířat 364. 
Osvětlení veřejné 138. 207. 
Ošetřovatelé nemocnSrch 150. 

dětí 160. 
Otec, zákonný zástupce 41. 
Otisk prstů 7. 
Otrávení 324-331. 
Otroctví 103. 
Otrušík 330. 
Ovoce, krádež 163. prodej 274. 

347, 349. 
Ovce 366. 
Ozhřivost 363. 
Oznámení, povinnost k němu 

23, obsah jeho 33-40. 
Oznamovatel policejní 7. 
Oženění nedovolené 70. 

Pád dobytka 358. 368. 
Padělání v. falšovánÍ. 
Padoucnice 311. 
Pachatel 36, 56. 
Pachtýř živnosti 254, 
Paklíč v. odmSrkadla, 
Pálenka 278. 
Palič 189. 
Panorama 205 . 

Panovník v. císař. 
Papír úvěrní 187, 188, veřejné 

a soukromé 174, průvodní v. 
důkaz, pri'lkazní v. list, k o

balení 289. 
Park 221. 
Parní kotle v. kotle. 
Paroloď v. plavba, kotel. 
Pařez v. kořen. 
Pas 213, nucený 214, zbroi ný 

215, dobytčí 353. 
Pás ochranný 220. 
Pasáže 143, 222. 
Pastva 244, 221, 239, 358. 
Patent 172, porušení veřejných 

101. 
Patisk 172. 
Patrony viz »munice«. 
Patrnost viz »evidence«. 
Peče! úřední lOl, otevření 

102, podvod 175. 
Pekař 343, 344, - zatajování 

zboží 184, překročení tarifll 
182. 

Peníze falšování 187, 188. 
Periodické spisy 260. 
Perle! 238. 
Perlustrování 24. 
Peronosp'ora 242. 
Pes policejní 7. zlý 157. honíc[ 

237, vzteklina 356, 357. kOlls'
nutí 325, štěkot 191. 

Pěstouni. smilstvo 118. zlé na-
kládání 136. 

Pěšina 221-223. 
Petardy 215-219. 
Petrolej 190, 350. 
Petržel 347. kozí 326. 
Pěvci lidoví 202. 
Pevnost v. »delikty proti váL 

moci«. 
Phylloxera 241. 

Piano 191, 222. 
Píce, nebezpečné uschování 

190, nákaza dobytka 358. 
Píchnutí hmyzem 325. 
Písek 220, 221, podom. obchod 

274. 
Písmo tajné 7. 
Pissoir 296. 
Pivo, výčep 275-281. tlako

stroj 291, vlastnosti jeho 
350, povozy 230. 

Plachta 222. 
Plakát, doprava munice 215. 

231, nahoty 124, vyhláška 
261. 

Planeta, prodej 204, žebrání ll, 
125. 

Plavba 232-233, dříVÍ 236. 
Plechař 190. 
Ples 200, - noremní dny 195. 

polic. hodina 196. 
Plod, vyhnání 130, viz ovoce. 

obilí. 
Plot 221, 222. 
Pltění 232-234. 
Plyn 190, otrávení 327. 
Pobuřování 79. 
Pobyt, opovězenÍ 90, 212, voj. 

osoby 72, polic. dohled ll, 
domov. právo 211. 

Podání na úřady 192. 
PoddanstVÍ 8. 
Podkovář 147. 
Podloudnictví 213. 
Podobizna 7. 
Podomní obchod 273. žebrání 

125, podezřelá koupě 171. 
pasy 213-214. 

Podplacení 97, 98. 
Podstata činu trest. 35. 
Podvod 174, p'adělání listin a 

pečetí 175, ve hře 176, při 
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prodeji koní 177, starožít
nostmi 178, šejdíři 179, do
bývači pokladu 180, zatajení 
nálezů 180, proroci 181, pře
kročení tarifu 182, koalice 
183, zatajení zboží 184. 

Podvodník, evidence iich 6. 
Paederastie 118. 
Pohanění 112. 
Pohlednice 172. 
Pohnůtka 38. 
Pohodný 356. 
Pohoršení veřejné 192, nellí 
důvod vazby 25. 

Pohotovost 26. 
Pohřeb 284, 285, chudinstvi 

211. 
Pochodeň 190, 207. 
Pohostění orgánů bezp. 5. 
Pochop policejní 24. 
Pojištění 189. 
Poklad 178, 180, 385. 
Pokladna bratrská 245. 
Pokoj, rušení domácího a po

zemního míru 74, vereJ
ného' pokoje 76, povstání 
77, vzbouření 77, sběhnutí 
78, p'obuřování 79, zmaření 
zákon. následků 80, vyzývá
ní k bezdůvodným stížno
stem 81, štvaní k nepřátel
ství 82, snižovaní vlastni
ctví, rodiny, manželství 83. 
rozšiřování falešných zpráv 
84, protizákon. vyhlášky 85. 
ochrana voleb. práva 86, 
tajné spolky 88, opovídálli 
obyvatelstva 90, nedovolený 
návrat 91, noční klid 192. 
208, nedělní klid 259'. 

Pokoutnictví 51. 57, 58, 66, 
169, 171. 
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Pokrevenství, svědek 36, smil
stvo 118, 120, krádež 124, 
163. 

Pokus 59. 
Pokuta 54. 
Pole 239, nákaza dobytčí 358. 
Polepšovny ll. 
Po licie, úřady 2, dohled 7, ho

dina 196, bezpečnostní 137, 
190, 236, 381, 382, stavebni 
220, silniční 221- 223, zdra
votní 294- 302, povyková 
192, 195-210, prohlídka 26, 
přestupky 31, 192. 

Poměr právní 42. 
Pl1mi11lltí smysl li 47. 
Pomoc, vzájemná a assisten

ce 27, 37, 28, při deliktech 
57, 58, lékařská 303-330. 

Poplach 7, 381, 382. 
Popichování k deliktu 56, 57, 

k záští 82. 
Popis osoby a věci 23, 30, 36. 
Pop'!atky viz odměna. 
Popluží 358. 
Poptavárny 271. 
Poranění 135, 136, první po

moc 317- 320. 
Porážka 302. 
Porod 131, na ulici 312, báby 

282, vyjevení tajných nemo
cí 114, zanedbání nemocných 
ISO, nevědomost porod. bab 
149. 

Porota 41. 
Portál 222. 
Poručník, svědek 36, zákon. 

zástupce 41, smilstvo 118, 
kuplířství 121, zlé nakládá
ní 136. 

Pořádek viz pokoj. 
Poslanci 53, 8, 86, 87. 

Posluhové 7, 272, 182. 
Postavení veřejné 99. 
Postillon 190, povozy 223, 222, 

140, 142, 143. 
Postižení při činu (in flagran

tj) 25, 31. 
Postrk 214, návrat 91, právo 

domov. 211. 
Posvícení 209. 
Poškození, úřed . vyhlášek 

101, cizího majetku 191, o
světlení veřej. 138, pych 236, 
239, policie si lni ční 222, h ro
bli 110. 

Poštovnictví 246. 
Potok, poškození 138, zneči

štění 153, plavba 232, prá
vo vodní 233, 234. 

Potraviny 344. 
Poučení 22. 
Pouta 25. 
Poutě 379. 
Potvrzení 26, 31. 
Pověst 11- 19. 
Povinnost branná 63-72, k 

oznámení 23, 236, k svěde
ctví 36, 192. 

Povodeň 383. 
Povoz viz »doprava«. 
Povozník viz »dopravovatek 
Povyk 192. 
Pozdvižení 77. 
Požár viz »oheň« . 
Požiti na 155, 156, 184, 344 až 

350. 
Práce, živ nost 259, 260, 27U. 

272, nedě lní k·lid 259, 377. 
Praemie 194. 
Prach 215, 216. 
Prase 360, 370, 371, sádlo 348. 
Práskání bičem 221, 223. 
Prašivina 366. 

Pravda 112, 36. 
Pravdomluvnost orgánli bezp. 

5. 
Právo 42, trestní 41, sp.olko

vé a shromažďovací 89, 
stanné 63, 64, 77, autorské 
172, domovské 211, vodní 
233, horní 245, ž ivnostenské 
249-281, politické 8, ústav
ní 8, 9, použití zbraně 29, 
32, 158, volební 86, 87, práv
ní poměr 4a ú~nky 54. 

Pravomoc soudní 41, polit. a 
obec. úřadli 192. 

Processí 378. 
Prodej, správa 174, viz »zbo-

ží«. 
Prodlení, nebezpečí 60. 
P rodukce 199, 201-206. 
Prohlídka 26, osoby a domu 

31, zdravotní 294-302, zvě
rolékařská 352-375. 

Proklínání 108, 113. 
Prominutí trestu 47. 
Promlčení 47, 52, 174, 237, 236, 

259. 
P rostituce ll , 214, 269. 
Prostředky k činu trest. 40, 

59. 
Proutí 236. 
Provazolezec 20"3. 
Provokatér 36. 
Provozovna viz »dílna«. 
Prst 7, 40. 
Prlikaz viz list. 
Prlivod 89, pochodňový 207; 

209, viz »processí, eskorta". 
Průvodci cizincll 6, 7, 182. 
Pr-áte lství 5. 
Přečin 43. 
Předplatitel (praenumerant) 

260. 

Piedpovídač 84, 182. 
Předprodej 340. 
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Představení viz »produkce«. 
Představenstvo 192. 
Pfedvedení k úřadu 24. 
Přelíčení, uveřejňování jeho 

85. 
Přestrojení 6. 
Přestupky 43, 192. 
Pleslivka 222. 
Pi'evoz 235. 
Flíbuzenství, svědek 36, okol

nost polehčující Sl, urážka 
zemřelých 112, smilstvo 118, 
119, 120, kuplířství 121. de
likty v rodině 124. 

Příčetnost 46, 49. 
Přijímání darů viz »dar«. 
Příkaz trestní 41. 
Příklad špatný Sl. 
Příkop 221. 
Příležitost 51, 121, 118. 
PřipOjení se k řízení trest. 41. 
Příprava k deliktu 59. 
Příroda, smilstvo H8. 
Přísaha, služebná S, ll, 192, 

falešná 174, přísežní stráž
níci 32, 

Příslušnost soudli 41. 
Přístav 192, viz »p lavba«. 
Přístřeší ll, 88, 118, 121, 126. 
Phvažek 182, 342. 
Přiznání 36. 
.Ptactvo 240. 
Plida 190. 
Plidorys 6. 
Půhon 19, 30. 
Puchýři na 365. 
Punc 188. 
P,Hah 36. 
Pf,vodce deliktu 56, 51, autor 

172. 
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Pych lesní 236. polní 239. od
měna za udání' 194. zahrad
ní 221. 

Pyrotechnik 207. 
Pytlák 168. 237. 

Rada 57. 51. říšská 8. právo 
volební 87. delikty proti ní 
61. 76. 

Radovánky 200-210. 
Ráfy vozů 221. 
[\ak 238. 346. 
Rakousko. ústava 8. správa 'J. 
Rána. první pomoc 303. 307. 

317. 318. spáleniny 321. 
Ranhoiiči. evidence jich 6. po

vinnost k oznámení 132. 
mastičkář 146. nevědomost 
149. zanedbání nemocných 
150. 

Rarita 265. 386. 
Rasovny 356 . 
h~ayon 6. 
Redakce 6. 260. 
Reduta 200. 
Redaktor 260. 49. 
Regály státní. měna 188. hor

ní 245. poštovní 246. 
Regata 206. právo vodní 233. 

234. 
Reklama 261. 
Revír 237. 
Révokaz 241. 242. 
Revoluce 61. 74- 77. 
Ring 183. 
Robota 8. 
Rodiče. svědek 36. smilstvo 

118. 120. 121. zanedbání dč
tí 160. zlé nakládání 136. 

Rodina. zlehčování 83. urážka 
příslušníků 112. nemravnosti 
v ní 118. 124. 

Rolník. povozník 225. 
Rostliny viz »byliny«. 
Rota 57. 77. 
Rouhání se 107. 
Rozkaz postavovací 24. 192. 

zatýkací 25. 31. okolnust 
polehč. neb přitěž. 51. 

Rozšiřování faleš. zpráv 85. 
Rozsudek 73. 23. 
Rozum 51. 47. 46. 
Rtuť 330. 
Rukavice 166. 
Rukojemství viz »jistota«. 
Rulík 326. 
Rum 350. 304. líhoviny 278. 

stavební předpisy 220. 
R.ušení náboženství 107. veřej, 

pokoje 74-91. 
, Růže vepřů 370. 
Rváč 6. 
Rvačka 133-135. 
Ryby 238. 346. týrání 374. ry

bí jed 325. krádež 163. 
Rybník 153. 233. 239. 

Řád. trestní 41. volební 8. 87. 
exekuční 193. jízdný 222. 223. 
vojenský pochodový 200. 
řeznický 342. pekařský 343. 
stavební 220. živnostenský 
249. služební 270. pracovní 
256. horní 245. celní 213. ho
stinský 179. dekorace 100. 
174. 

Řeč tajná 7. 
Řeka 232-235. koupání a ldou-

zání 139. 210. znečištění 153. 
Řemen. k podvod. hrám 176. 
Retěz. pOVOZy 221. 
Řezník 342. 222. 
Říše rak.-uher. 8. 9. 

Sad 296. 239. 
Sádky na ryby 239. 
Sádlo 348. 
Salát. podvodná hra 176. 
Samostříl 137. 
~amovražda 303. 
~áně 221. 2230. 
Sazba 182. 
~ázka 186. loterie 198. 
Sběh viz desertér. 
Sběrač hadrů. kostí 274. 
Sbíhání se deliktiI 44. 
Sbírka 197. nedovolené RD. 

podvodné 174. 
Sbor viz korporace. 
Sebeobrana 48. 
Sebezmrzačení 67. 
Sebezprznění 119. 
Sekta náboženská 109. 
Sen 181. loterie 198. 
Serum 334. 
Seznamy 6. dělníkiI 256. 257. 

260. v horních dílech 245. 
Shluknutí 78. 
Sho~?:,ování pečetí veřej. 102. 

kltcu 171. zbraní 215. 
Shromáždění. volební 86. tajné 

88. spolky 89. 
Schovanec. svědek 36. smil

stvo 118. 121. 
Schrána. nádoba 345. 215 uŽ 

218. 350. 
Sch lize viz sh romáždění 
Signál 7. . 

Silnice. řád stavební 220 sil-
niční 221-223. • 

Silostroje 227. 
Sira 326. vykuřování byt!':1 

220. 
Skalice 328. 
Skimmi. plody 292. 
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Skladiště. stavební předpisy 
220. 252. požární policie 190. 

Sklep 220. 
I Skot 369. 

Slavnost 6. 209. 
Slavonsko 8. 
Shznice 361. chřestivá 369. 
Slintavka 360. 
Slivky 350. 
Služba 270. úřad 77. sprostř,'d-

kování 271. -
Slzivost 174. 
Smetana 348. 
Smetí viz odpadky. 
Smilstvo 115-124. 
Smírčí soud 22. 
Smrt 45. 132. 
Snář 198. 
Sněhové koule 195. 
Sněmovna. zemská 8. říšsld 

87. 88. delikty proti státu úl. 
~ veřej. pořádku 74. 76. 77. 

Snef. chřestivá 369 slezin\' 
361. •. 

Sníh 221. 222. 
Soda 329. 
Sodovka 350. 
Soplavina 363. 
Souboj 134. 
Sou~1. poměr k úřadům a orgá
nu~ bezp. 3. dvory 9. pří·· 
slusnost 41. delikty proti nim 
76. 77-79. 81. živnostensk ,;, 
256. smírčí 22. . 

Souchotiny 340. 
Souvislost příčinná 46, 
Spála 338. 
Spálenina 321. 
Species facti 23. 
Specialista 6. 
Spiknutí 57. 
Spisovatel 49. 172: 
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Splátka 268. 
Společnost tajná 88. štvaní 

proti ní 82. 
Spolek tajný 88. vllbec 89. od-

znaky 100. evidence 6. 
Spolčování 183. 
Společné záležitosti 9. 
Spoluvinník 57. 
Spoutání 25. 
Správa státní 8. 9. za vady 

174. 
Spravidlo. lesnictví 236. 
Sprostředkování práce 271. 
Srocení 57, 77. 78. 
Srst 358. 
Stáj 358, zdravotní předpisy 

295. nebezpečí ohně 190. 
Stanice naturální 6. 214. vý

vozní a dovozní 358, želez
nice 231. 

Stanoviště. řád jízdný 221. 
223, 225, na trhu 341. tou
lavé živnosti 274. 

Starožitnosti 171, 178. veteš
níci 265, rarity 385. 

Stát, ústava a správa 8, 9. 
delikty proti němu 61, stát. 
zák!. zákony 9. 

~tav, nouze 48, výminečný 63. 
64. 77. 

Stavba 220, 137. 190, zastave
ní ulice 143, osvětlení 138. 
139. 

Stavitel 220. 
Stávka 183. 
~těhování, volnost 8, pasy 213. 

domov. právo 211. 
Stejnokroj 99, podvod 174, viz 

spolky. 
Stelivo 236, 358. 
Sternanis japanský 292. 
Stezka 221-223. 

I Stížnost. vyzvání k bezdflvod
ným 81. kniha stížností 231. 
232. 

Stodola 190. 
Stoh 190. 
Stoka. poškození 138, policie 

staveb. 220, sil'niční 221 až 
223. zdravot,ú 294. 295. 

Stopa 36. 40. 
Strana 41. 
Stranickost 97. 98. 
Stravovna 214. 276, 277. 
Stráž 32, viz zřízenci beZIJ. 
~trážmistr 215. 
Strike 183. . 
Stroj parní 161. 
Strom 221. 236. krádež ovoce 

163. 
Stromořadí 221. 
Strychnin 329. 
Střecha 137, 143, 190. 230. 
StTelec 215. 
Střelivo 215. 217-219. 
Střelnice 205. 
Stříbrníci 171. 
Střílení 190, 207, 221. 
Stříž 188. 
Studna, znečištění 138, zdra

,; otní policie 297, 358, 383, 
nebezpečí pro život 137. 

Subsidiární obžaloba 41. 
Subskripce viz sbírky. 
Sůl 247. 
Suroviny zvířecí 358. 
Suspense ústavy 8. 
Svádění k deliktům 56, 57. 

83. 66. 97, 118, 121. 219. o
kolnost polehčující a přitC' 
žující 51. 

Svátky . noremní dny 195. klid 
259, 221, svátky vůbec 377. 

Sv ědek 36, 41. poškození JehJ 
na těle 135, podvod 174, po
puzování proti 79. 

S větlo 190. 
Svítilna. poškození veřejn é 

138, viz »poVOZy«. 
Svoboda. občanská 8. osobní 

25 . . volební 86, delikty proti 
osob. bezpečnosti, loupež li
dí 103. otroctví 103, obmc
zení osob. svobody 104. ú
nos 105. vydírání 106. hroz
ba 106. 

Svrab u zvířat 366. 
~ýr 348. 
Sarlat 338. 
Š<ltna 231. 
Šejdíř 6, 179. 
ŠIfra 6. 
5ikovatel 215. 
Skoda. připojení se k fí zeni 
_ trest. 41. 
~·kola 380. taneční 200. zlé nu

kládání 136. 
Šlechta 8. 

Šlechtictví osvojovál~í si 99. 
100. 

Špehoun 64. 
Špitál viz nemocnice. 
Šťáva 350. 236. 
Štěrk. policie staveb. 220. prá
• vo a díla vodní 232- 234. 
Stít 222. 
Štvaní viz »popichování«. do

mácích zvířat 157. 
Šubka 221. 
Švagrovství. svědek 36, smii· 

stvo 118, jiné nemravnosti 
124. 

Tabák 248. 
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Tabulka. na povozech 223, 325. 
227, 228. 230- 231. vý straž
ní 138. 358, li rma 252. trest
ní 13. 23. orientační 221. 

'j aglie viz odměna. 
Tajemství, úřední 5. dopiSL' 75. 

:t.neu žití moci úřední 97, v~' 
robní 172. 

Tajný viz agent 6. písmo a 
mluva tajná 7. tajné léčeb. 
prostředky 147. 

Takt 4. 
Tanec 200. 
Tnntessy 188. 
Tarcheni 197. 
Taril 182. 
T'lxa 182. 
Těhotné ženy 131. 
' j ekutiny zdraví škodné 137. 
ohněm nebezpečné 19Q 

Tele, týrání 374, doprava 375. 
Telefon 191. použití jeho strá

ží 7. 
Telegraf 191. použití jeho strá

ží 7. 
Tělesa. ohněstrojná, třaskavá. 

výbušná 215-219, 137. 190 
Theorie trestní 42. 
Terpentin 190. 
Te~ař 190, staveb. předp.by 

220. 
Testament. padělání 175. 
Těžířstvo 245. 
Tisk 260, majetek literární 172 
zodpovědnost 49, p'oměr je~ 
110 k úřadům 7. poštovní de
bit 246. kolportáže 273, uve
řejňování protizákonná &5. 

Tiskárny 6, 250. 
1 iskař 260, 49. 
'r!akostroj. pivní 291. 
Tombola 198. 
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Tr,pení 190. 161. 
Totalisatér 198. 206. 
Totožnost 24. 
Továrna 251. 6. 
Tovaryš 255. 
Tramway 226. 
Trata. uzavření 358. 
Trávník 221. 
Trdlice 239. 
Trest. dluhy 54. důvody jej 

vylučující 47. zmírňující neb 
zostřující 51. tabulky trestní 
13. 23. 87. vytýkání trestů 
112. 

Trestanci 6. 13. 
Trh 340-351. tržní síně 302. 

krádež na trhu 163. 
Trhadla 218. 219. 273. 
Triangulační (trigonometrické) 

body 224. 
Třaskaviny 217 - 219. 137. 

ohňostrojné látky 207. 
Tuberkulosa. u lidí 340. u zví-

řat 372. 
Tyfoid 373. 
Tyfus 339. 
Tuky 348. 
Tulák 11. 214. 6. 
Týrání. lidí 136. zvířat 374. 

Úbytě 340. 
Účastník 41. 57. 169. 162. 187. 

188. 
Učedník 257. 
Účel trestu 42. 
Účinky trestu 54. zmaření jich 

80. 
Učitel. překročení kázně 136. 

smilstvo 118. 119. 121. ško
la 380. ochrana ptactva 240. 

Udání viz oznámení. 
Udušení 316-317. 

Uhersko 8. 9. 
Uhlí prodej 351. povozy 320. 
ohněm nebezpečné 190. 222. 

Ukazovatel viz oznamovatel. 
Úl 239. 
Ulice 143. 221- 223. 
Umělec 172. artist 203. 
Úmluva viz "dorozumění « a 

183. řád JicitačnÍ 267. anar
. chismus 219. 

Úmrtí podezřelé 132. 
Úmysl zlý 46. Sl. 
Uniforma viz "stejnokroj«. 
Únos 105. 
Úpadek 186. 
Úpal sluneční 309. 
Úpis dlužní viz listiny úvěrní. 
Uplacení viz "dar«. 
Úplavice 337. 
Uprchlík 6. 16. viz také zběh. 
Úraz 137. první pomoc 305 až 

330. 
Urážka. Jeho Veličenstva a 

jeho rodiny 62. vrchnosti 94. 
náboženstvÍ 108. mravopo
čestnosti 118. na cti 111 až 
114. 

Úroda 239. 236. krádež 163. 
Úrok 185. 
Úřady. bezpečnostní 2. nej

vyšší státní 9. poměr k sou
dům 2. 3. delikty proti nim 
77. 79. 81. 85. hnanecké 214. 
podání na úřady 192. 

Úředník. vrchnost 77. delikt\· 
na nich spáchané 99-10;>, 
osvojování si charakteru 99. 
násilné jednání vůči nim 92. 
vyhrožování 93. urážka jich 
94. zneužití moci úřední. při
jímání darů 97. 98. urážlivé 
jich chování 94. 

Ústav chudinský 11. 
Ústava. delikty proti ní 61. 

76. 
Ústřední list polic. 7. 
Útěk i6. 58. 66. 
Utopený 315. 
Utrhání na cti 111. 
Uveřejnění vyhlášek úřed. 85. 
Uzavření dílny 183. 
Uzenář 342 . 
Uzenky 324-325. 

Vada viz správa. 
Váha 174. cejchování 281. 

rychlováha 340. 
Válečná moc. delikty proti ní 

63- 72. 
Válka občanská 61. 
Vápno 329. 331. 
Variété 202. 
Vazba 25. osoby z ní propu

štěné 11. 14. 
Včela. píchnutí 325. 
Věc. stará 171. 175. výzbroj

ní 171. z právního obchodu 
vyloučená 273. odcizené. 
ztracené. jich evidence 6. 

Věda 8. 
Vejce 349. och ran a ptactva 

240. 
V ěk (stáří) 51. 47. 
Velezráda 61. 
Veličenstvo 61. 62. 
Velocipéd 7. 229. 
Velvyslanci 53. 
Vepřový dobytek 370. 371. 
Verbování 63. 
Věštec 181. 
Vetešník 171. 265. 6. 
Vězeň 14. 
Vídeň. polic. ředitelství 7. 121. 

227. 

Vina 46. 47. 
Vinice 239. 
Víno 279. 275. 350. 
Vitriol 328. 
Vivisekce 374. 
Vláčidlo 221. 
Vláda 9. 61. 

623 

Vlastnictví. nedotknutelnost 8. 
snižování 83. delikty proti 
němu 162- 191. 

Vloudění 165. 
Voda. znečištění 153. právo 

vodní 233. vodní díla 234. 
239. povodeň 383. zdravot
ní policie 294. 295~297. ná
kaza dobytČÍ 358. policie sil
niční 221-222. vařená voda 
304. 

Voiín viz »osoby branné«. 
Vojsko viz delikty proti váleč. 

moci. assistence 77. pobuřo
vání proti vojsku 79. voi. 
budovy 31. osoby 25. zbraií 
171. 215. 

Volba 86. 87. do sněmu Č. 8. 
Voňavky 304. 
Vozka. řád jízdný a silniční 

221-223. rychlá jízda 140. 
neoprávněný vozka 141. po
voz bez dohledu 142. zasta
vení ulice 143. druhy vozkfl 
225. 230. 

V rata domovní 222. 
Vražda 128. dítěte 129. 
Vrhnutí 313. 
Vrchnost 77. 
Vliz. druhy 225. 226. 227. 228. 

230. 296. 284. 351. řád sil
niční a iízdný 221-223. 

Výčep. živnosti 275-281. 
Vydavatel 49. 260. 
Vydírání 106. 
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Vydra 238. 
V:vhláška. vůbec 261. faleš. 

zpráv 84. p'orušení úředních 
101. tisk 260. 

Vyhledávání 33-40. 
Vyhnání plodu 130. 
Výhoda vojenská 68. 
Vyhoštění 54. 91. osoby vy-
hoštěné 18. 

Vyhrožování 93, vydírání 106. 
Vychování 8. 
Vychovatel. smilstvo 118. ku

plířství 121. 
Výkaz viz »pe rlustrování« . 
Vykládání zboží 222. 143. snľl 

181. 
Vyloudění vojen. výhod 69. 
Výnos úřední 42. 192. 
V:vobrazení neslušná 122. 118. 

222. 
Výpověď práce 255. 256. 
Vypovězení viz »vyhoštění«. 
Vyprašování 143, 222. 
V~Tprodej 263. 
Vyslanci 53. 
Vystěhování 8, 211. 
Výstraha, stavební předpísy 

220, 144, policie silniční 221. 
Vysvědčení, o chudobě. neho

dě 125, pracovní 256, služeb
ní 270, falšování 175. o bez
výsledné domov. prohlídce 
31. 

Výtka, přestálého trestu 113. 
Výtržnost 192. 
Vyučování 8. 380. 
Vyvěšování s okna 143. řád 

silniční 221. 222. 
Vyvlastnění 8. 
Vyvolavač 267. 
Vývoz nakaženého dobytka 

;358, 

VYZllamenání 100. 
Vyznání 8. 376. viz také »ná

boženstvÍ«. 
Vyzvědačství 64. 
Vyzývání k deliktům 56. 57. 

83. viz také »svádění«. 
Vzbouření 77. 
Vzpoura 77. 
Vzteklina 325. 367. 

Zábava 198-210. 
Zabavení 31. dobytka 236. spi· 

sů 246. 260. 
Zabití 133. 
Zadržení 24. 
Zahrada 239. 
Záchod 220. 295. 
Záchrana v úrazu 194. 303. 
Zákon 9. !Yojem 42. neznalost 

50. . 
Zákoník trestní rak. 43. 
Zákonodárné sbory 8. volba do 

nich 8. 87. 
Zakročení 21. 
Záležitost společná 9. 
Zámečník 171. 190, 188. 
Zaměstnavatel 183. 256. 270. 
Zápach viz »držba« a 304. 
Zápalky 215-219. 191. 
Zapírání 41. 51. 
Zápověď úřední vydávati 192. 
Zardousení 316. 
Záruka 174, 24, 25. 221. 
Zařikač 174. 
Zásady řízení trest. 41. 
Zástava 171. 264. 
Zastavárna 264. 
Zastávka. tramway . 226. že-

leznice 231. 
Zastoupení 174. 41. 
Zástupce 41. - státní 9. 
Zásůvka. 222. 

Záškrt 334. 
Zaškrcení 326. 
Záští. rozšiřování. popuzoval1l 

k němu proti národnostem 
atd. 82. 

Zatajení zboží 184. 
Zatknutí 25. 
Zatýkací listy 7. 30. 
Závaží v. »váhy« a »mí ry« . 
Závdavek 270, 225. 
Zavěračka 221. 223. 
Zavodňování 233. 
Záznam 6. 
Zboží. zatajení 184. vystavení 

a vyvěšení 222, vyhrávání 
198. 273. 

Zbraií 215. právo »zbraně po
uží ti 29, opatrnosti se zbraní 
145. 

Zbrojíř 215. 6. 
Zdechlina 153. 356, 358. 
Zdraví, delikty proti životu a 

zdraví, vražda 128-129. 
vyhnání plodu 130, těhotné 
ženské 131. oznámení pode
zřelých ' nemocí, porodů. ú
mrtí 132, zabití 133. souboj 
134, p'oškození na těle 135. 
zlé nakládání 136. jednání a 
opomenutí 137-161. 

Zdravotnictví 282-340. 
Zedník 190. 
Zelenina 347. 
Zemědělství. lesnictví 236. hon

ba 237. rybářství 238. polní 
hospodářství 239. ochrana 
ptactva 240. vinařství 241. 
pastva 244. 

Zemětřesení 384. 
Zimnice 158. 
Zjev přírodní 385. 
Zlatník 6. 171. 

625 

Zlehčování vlastnictví, rodiny. 
manželství 83. urážka na cti 
112. 

Zločin 43. 
Zloděj v. »krádeŽ«. 
Zlomyslnost' 46. 
Zmaření zákonných následkfl 

trestů 80. exekuce 96. úřed. 
výkonfl 95, kontumace 158. 

Zmrhání nezletilých příbuz
ných 118. 119. 

Zmrzlé osoby 314. 
Znalec 41. 135, 79. nezákonn é 

uveřejnění dobrozdání 85. 
Znalost strážníků 10, 11. 50. 
Znamení 7. výstražná 220. po

škození iich 138. 191. 
Známka obchodní 172, ku hra

ní 188. 
Zneužití moci úřední 97, kázně 

136. 
Zodpovědnost 47. 49. 51. 
Zpěv 199. 201, 202. 
Zpěvák 202. 
Zpěvní síně 202. 
Zp ráva falešná 84. 
Zpronevěření 169. 170. 
Zprznění 119. 120. 
Zrno mince 188. 
Zříceniny. úkryt padělačfl min 

cí 188. p'odvod starožitnost
mi 178. 

Zřízenci bezpečnosti. jich úkol 
1. poměr k soudům a úřa
dům 3. chování 4. úřed. ta
jemství a přísaha, úplatnost 
5. znalosti a vědomosti 6. 7. 
10, 11-20, zak ročení 21. 
smírčí činnost 22. oznámení 
23. zadržení 24. zatknutí 25. 
spoutání 25. eskorta 26, po
hotovost, prohlídka 26. assi-

40 
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stence 27. překročení hranic 
28. použití zbraně 29. pro· 
hledání osoby a doml! 31. 
přísežní zřízenci 32. delikty 
proti nim. viz »vrchnost«. 

Ztráta 180. 6. 
Zubní lékař 46. 
Zvěř 237. krádež 163. 168. po-

žitina 346. 
Zvěřinec 204. 
Zvěrolékař 147. 302. 341. 
Zvěrolékařství 352-375. 
Zvěřina v. »zvěř«. 
Zvíře. smilstvo 118. zanedbá

ní zlých domácích zvířat 
157. odměna za zabití divo
kých 194. produkce s nimi ' 
204. vyhrávání zvířat 198. 
zvířecí jedy 325. trh dobyt
čí 341-346. nemoce 352 až 
373. týrání 374. vivisekce. 
374. doprava 375. správa za 
vady 174. 

Zvláštnost přírodní 385. 
Zvoneček domovní 220, II po

vozil 223, bytů porod. bab 
282. 

Zalář 54. 
Zebrák ll, 6, žebravé děti 

125, hudebníci 208. opatření 
chudých 211. postrk 214, že
bravé dopisy 197. 

Leleznice 231. poškození 191. 
krádež na 166, doprava třa
skavin 215-219. nakaženého 
dobytka 358. dobytka vllbec 
375, nebezpečí pro život 137. 

Lenich podvodný 179. 
Leny. jako dělnice 257, 258. 

245. delikty na nich spácha
né viz »únos. smilstvo. ku])
lířstvÍ«. prohledání žen 30. 
těhotné 131. nevěstky ll. 
269. 

Lhářství 189, nebezpečí ohně 
190. 

Ziraviny 329. 
Livnostenský 'soud 256. 
Livnosti 249, rozdělení jich 

250. 251, provozovna 252. 
překročení 253, klid nedělní 
259, tiskařská 260. anonční 
kanceláře 261. výprodeje 
263. automaty 262. zastavár
ny 264, vetešníci 265, věci 
z obchodu vyloučené 268. 
prostituce 269, podomní ob
chod 273, toulavé 274, vý
čepní 275-281. 

Zivot. delikty proti bezpečno-
sti života viz »zdraví«. 

Lláza, nemoc 372. 
Longlér 205. 
Lumpa 220. 221-222, předpisy 

zdravotní 294. 295. 296, 297. 

Chronologický seznam 
zákonů říšských a zemských zákonů českých, mini
stedalníeh nařízení a výnosů .. e. k. místodržitelstva 

v království Ceském. 

(Číslice značí čísla odstavců . ) 

Pragmatická sankce. 6. února 1724 . . .. . 9 
Patent ze 4. dubna 1774 Č. 1577 sb. pol. zák. . 221 
Patent z 10. listopadu 1784 . . . . . .. . 267 
Patent z 15. července 1786 Č. 565 sb. z. soud. . . 267 
Patent z 3. listopadu 1786. . . . . . . 194 
Nařízení z 1. srpna 1796 Č. 12.739. . . . 267 
Zákon z 1. června 1801 Č. 916 sb. z. s. . . 174 
Dekret dv. kane. ze 17. září 1801 Č. 54 . . 188 
Dv. dekret ze 6. května 1806 Č. 9828 . . 267 
Dv. dekret z 3. listopadu 1808 Č. 16.135 . . 146 
Dekret dv. kanceláře z 13. srpna 1812 . . 267 
Patent z 13. března 1813 Č. 27 sb. pol. z.. . . . 198 
Dekret dv. kanceláře ze 4. května 1818 Č. 16.406 . 198 
Dekret dv. kanceláře z 29. května 1821 Č. 14.671 . 208 
Dekret dv. kanc. z 23. června 1821 Č . 180 sb. z. pol. . 232 
Dekret dv. kane. ze 17. června 1824 Č. 76 sb. z. pol. 223 
Dv. dekret z 15. května 1825 Č. 4886. . . . . . 207 
Dv. dekret ze 16. listopadu 1826. . . . . . . 267 
Dekret dv. kane. z 12. května 1827 Č. 60 sb. pol. z. 200 
Dekret dv. kanc. z 8. července 1830 Č. 15.223. . 208 
Patent z 24. března 1832 Č. 2557 sb. z. s.. . . . 211 
Dekret dv. kane. z 25. července 1833 Č. 17.620. . 267 
Dv. dekret z 11. června 1835 Č. 113 sb. z. p. 213, 247 
Dekret dv. kane. ze 6. ledna 1836 Č. 5 sb. z. pol. . 201 
Dv. dekret z 5. listopadu 1837 Č. 246 sb. z. s.. . 246 
Dekret dv. kanc. z 12. dubna 1838 Č. 47 sb. z. pol. 223 
Regulativ z 30. dubna 1840 Č. 52 sb. z. pol. . . 222 
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Dv. dekret ze 16. října 1840 Č. 469 sb. z. s. . 126 
Dv. dekret z 26. srpna 1841 Č. 558 sb. z. s. .. 126 
Výnos fin. min. ze 17. března 1848 Č. 30 ř. z. 9 
Výnos fin. min. z 19. března 1848 Č. 69 ř. z... 9 
Zákon ze 7. prosince 1848 Č. 12 ř. z. na r. 1849 187 
Zákon ze 6. února 1849 Č. 123 ř. z.. .. . 187 
Gís. patent ze 7. března 1849 Č. 154 ř. z. . . 237 
Gís. patent z 27. dubna 1849 Č. '232 ř. z. . . 187 
Gís. patent z 15. května 1849 Č. 248 ř. z. . . 187 
Gís. patent ze 16. května 1849 Č. 250 ř. z... . 212 
Zákon ze 14. června 1849 Č. 278 ř. z... . 9 
Výnos min. obcll. z 26. května 1850 Č. 212 ř. z .. 246 
Gís. nařízení z 27. června 1850 Č. 309 ř. z. . . 200 
Min. nařízení z 25. listopadu 1850 Č. 454 ř. z. 199 
Gís. rozhodnutí z 10. prosince 1850. . . . . . 1 
Min. nařízení ze 16. listopadu 1851 Č. 246 ř . z.. . 108 
Min. nařízení z 13. prosince 1851 Č . 41 ř. z. . . . 158 
Min. nařízení z 21. proSince 1851 Č . 260 ř. z.. : . 199 
Gís. nařízení ze 16. IistoP. 1851 Č. 1 ř. z. na r. 1852 . 231 
Min. nařízení z 29. března 1852 Č . 160 ř. z. . 212 
Patent ze 4. zář í 1852 Č. 252 ř. z. . . . .. . 273 
Gís. nařízení ze 14. září 1852 . . . . .. . 2 
Min. nařízení z 29. září 1852 Č. 52. ř. z.. .. . 194 
Gís. patent ze 24. října 1852 Č. 223 ř. z.. ., . 215 
Min. nařízení z 3. listopadu 1852 Č. 220 ř. z. . . 274 
M"n. nařízení z 13. Ii:stopadu 1852 č. 22.011. . 231 
Zákon z 3. prosince 1852 Č. 250 ř. z. . . .. . 236 
Min. nařízení z 15. prosince 1852 Č. 257 ř. z. . . 237 
Min. nařízení z 19. ledna 1853 Č. 10 ř. z. . . 215 
Min. nařízení z 25. března 1853 Č. 44 ř. z. . 13 
Gís. patent z 31. března 1853 Č. 90 ř. z... . 216 
Min. nařízení z 31. března 1863 Č. 91 ř. z. . , 216 
Min. nařízeni z 2. dubna 1853 Č. 63 ř. z. . . 215 
Min. nařízení z 26. dubna 1853 Č . 72 ř. z. . . 267 
Gís. patent z 5. če rvence 1853 Č. 130 ř. z. . . 236 
Min. výnos ze 7. července 1853 Č . 4919.. . 273 
Min. nařízení z 12. září 1853 Č. 179 ř. z.. .. . 213 
Min. nařízení z 10. listopadu 1853 Č. 240 ř, z. . . 158 
Min. nařízení z 2. ledna 1854 Č. 4 ř. z. . . 237 
Min. nařízení z 25. ledna 1854 Č. 1397 . . 211 
Prot. plav. kom. z 8. února 1854 Č. 128 ř. z. . 232 
Min. nařízení ze 6. března 1854 Č. 57 ř. z. . 282 

Gís. nařízení z 20. dubna 1854 Č. 96. . . 
Zákon z 25. května 1854 Č. 146 ř. z. . . 
Min. nařízení z 26. května 1854 Č. 132 ř. z .. 
Gís. patent z 9. srpna 1854 Č. 208 L z.. . 
Min. nařízení z 12. září 1854 Č. 234 ř. z .. 
Min. nařízení z 27. září 1854 Č. 245 ř. z.. . 
Min. nařízení ze 7. prosince 1854 Č. 224 ř. z .. 
Min. naI"ízení ze 4. ledna 1855 Č. 9 ř. z .. 
Min. nařízení z 28. ledna 1855 Č . 26 ř. z .. 
Min. nařízení z 15. února 1855 Č. 31 ř. z .. 
Min. nařízení z 3. dubna 1855 Č. 61 ř. z .. 
Min. nai'ízenÍ z 3. dubna 1855 Č. 62 ř. z .. 
Zákon z 21. května 1855 Č. 94 ř. z.. . . 
Min. výnos z 12. července 1855 ·č . 14.596 . 
Nařízení nejv. pol. úřadu z 31. prosince 1855 . 
Min. nařízení z 15. února 1857 Č. 33 ř. z.. . 
Min. nařízení z 28. dubna 1857 Č. 73 ř. z. . 
Výnos fin. min. z 30. května 1857 Č. 103 ř. z .. 
,Min. nařízení z 27. června 1857 Č. 123 ř.z .. 
Výnos fin. min. z 1. če rvence 1857 Č. 73 ř. z. 
Min. nařízení z 20. srpna 1857 Č. 159 ř. z. 
Výnos min. z 23. srpna 1857 Č. 30. 743 . 
Výnos min. z 9. září 1857 Č. 19.897 . 
Min. nařízení z 30. září 1857 Č. 198. . 
VS' nos min. z 24. října 1857 Č. 10.538 . 
Min. nařízení z 26. března 1858 Č. 47 ř. z. 
Min. naří zen i z 12. července 1858 Č. 108 ř. z. 
Výnos min. z 19. s rpn a 1858 Č. 18.761 . 
Zákon z 20. prosince 1859 Č. 227 ř. z.. . 
Min. nařízení z 15. ledna 1860 Č. 20 ř. z .. 
Min. nařizení z 30. ledna 1860 Č. 28 ř. z .. 
Min. nařizení ze 7. května 1860 Č. 120 ř. z. 
Výnos min. ze 16. června 1860 Č. 1868. . 
Min. nařízení z 20. června 1860 Č. 183 ř. z. 
Min. naří zení z 22. srpna 1860 Č. 100 ř. z. 
Gís. dipl. z 20. října 1860 Č. 226 ř. z.. . 
Gís. patent z 26. února 1861 Č. 20 ř. z. . . 
Min. nařízení z 20. dubna 1861 Č. 49 ř. z .. 
Zákon z 22. června 1861 Č. 103 ř. z. 
Zákon z 3. řijna 1861 Č . 98 ř. z . . 
Zákon z 5. března 1862 Č . 18 ř. z .. 
Zákon ze 27. října 1862 Č. 87 ř. z.. . 
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Zákon ze 27. října 1862 č . 87 ř . z. . . 31 
Zákon ze 27. října 1862 č. 88 ř . z. . . 31 
Zákon z ' 13. prosince 1862 Č. 89 ř. z.. . 197 
Zákon ze 17. prosince 1862 Č. 1 ř. z. na r. 1863 . 185 
Zákon ze 17. prosince 1862 č. · 6 ř. z. na r. 1863 . 260 
Zákon ze 17. prosince 1862 Č. 8. ř. z. na r. 1863. 64 
Zákon ze 4. dubna 1863 Č. 46 ř. z.. ., . 232 
Zákon z 3. prosince 1863 Č. 105 ř. z. . . . . . 211 
Min. nanzení z 3. května 1864 Č. 42 ř . z. . . . 213 
Min. nařízení z 29. listopadu 1864 Č. 91 ř. z. . . 107 
Min. nařízení z 30. května 1865 Č. 24 ř. z. . . . 198 
Min. nařízení ze 17. června 1865 Č. 40 ř. z. 191. 351 
Min. nařízení z 21. srpna 1865 č. 77 ř. z.. .198 
Zákon z 2. října 1865 Č. 108 ř. z.. . . .. . 246 
Min. nařízení ze 7. února 1866 Č. 21 ř. z.. . 215 
Min. nařízení z 1. května 1866 č. 54 ř. z. . . 288 
Cís. nařízení z 21. listopadu 1866 Č. 140 ř. z. . 9 
Nejvyšší rozhodnutí z 2. března 1867 . 9 
Min. nařízení z ll. března 1867 Č. 49 ř. z. 9 
Min. nařízení z 10. května 1867 Č. 80 ř. z. . 213 
Min. nařízení z 15. května 1867 Č. 5321 . 188 
Zákon z 25. července 1867 Č. 101 ř. z. 9. 53 
Zúkon z 15. listopadu 1867 Č. 131 ř. z. . 8. 87 
Zákon z 15. listopadu 1867 Č. 134 ř. z. . 89 
Zákon z 15. listopadu 1867 Č. 135 ř. z. 89 
Zákon z 21. prosince 1867 Č. 141 ř. z. 8 
Zákon z 21. prosince 1867 Č. 142 ř. z .. ' 8 
Zákon z 21. prosince 1867 Č. 143 ř. z. . 9 
Zákon z 21. prosince 1867 Č. 145 ř. z.. . 9 
Zákon z 21. prosince 1867 Č. 146 ř . z.. . . . . 9 
Výn. praes. min. rady z 31. pros. 1867 Č. 588 Ull!. 202 
Nejvyšší rozhodnutí ze 14. ledna 1868 . 9 
Min. nařízení z 18. ledna 1868 Č. ll. ř. z.. . 9 
Min. nařízení z 29. ledna 1868 Č. 12 ř. z.. . 9 
Min. nařízení z 10. února 1868 Č. 13 ř. z... 190 
Výnos min. fin. ze 16. května 1868 Č. 14.568 . 198 
Zákon z 19. května 1868 Č. 44 ř. z. . . . 2 
Zákon z 25. května 1868 Č . 49 ř. z.. . .. 108. 379 
Min. nařízení z 1. června 1868 Č. 81 ř. z... . 195 
Zákon z 10. června 1868 Č. 53 ř. z. . ., . 9 
Min. nařízení z 15. června 1868 Č. 98 ř. z.. . . 195 
Výnos min. z. obr. ze 7. července 1868 Č. 1728 . . 211 

Zákon z 10. dubna 1868 Č. 4 ř. z. na r. 1869 
Zákon ze 14. května 1869 Č. 62 ř . z. 
Zákon ze 14. května 1869 Č. 63 ř. z. 
Zákon z 5. května 1869 Č. 66 ř. z . . 
Zákon z 20. května 1869 Č. 78 ř. z .. 
Zákon z 30. května 1869 Č. 93 ř. z. . 
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(Min. nař. ze 17. září 1868 Č. 149 ř . z.) 
Min. nařízení z 15. února 1870 Č. 12 ř. z. 2 
Zákon ze 6. dubna 1870 Č. 42 ř. z. . 31 
Zákon ze 7. dubna 1870 Č. 43 ř. z. . 183 
Zákon z 30. dubna 1870 Č. 68 ř. z. . 154 
Min. nařízení z 20. dubna 1870 Č. 105 ř. z. 136 
Vyhl. min. z 5. ledna 1871 Č. 3 ř . z.. . . . . . 213 
Výnos min. obr. z. z 22. července 1871 Č. 8088 . 211 
Zákon z 25. července 1871 Č. 75 ř. z. . . . . 182 
Zákon ze 27. července 1871 Č. 88 ř. z.. . . . . 214 
Výnos min. vnitra z 23. září 1871 Č. 2007. . . . 341 
Nařízení min. spravedlnosti ze 4. listopadu 1871 

Č. 55.820 . .. .. . .. .. . ... 213 
Výnos min. ze 4. listopadu 1871 Č. 14.303. . . . 270 
Min. nařízení z 5. listopadu 1871 Č. 14.566. . . . 197 
Zákon z 23. července 1871 Č. 16 ř. z. pro r. 1872 . 281 
Zákon ze 16. června 1872 Č. 84 ř. z.. . , . 32 
Min. nařízení z 28. září 1872 Č. 11.980 . .. . 199 
Min. nařízení z 3. prosince 1872 Č. 172 ř. z. . 148 
Zákon z 15. února 1873 Č. 22 ř . z. . . . 188 
Min. nařízení z 3. dubna 1873 Č. 44 ř. z. . 236 
Zákon z 9. dubna 1873 Č. 70 ř . z. . . . 187 
Min. nařízení z 12. dubna 1873 Č. 1470 . . 228 
Zákon z 10. května 1873 Č. 108 ř . z.. . 11. 25 
Zákon z 23. května 1873 Č. 119 ř. z... . 41 
Min. nařízení z 19. listopadu 1873 Č. 152 ř. z. . 7 
Výnos mín. obch. z 13. března 1874 Č. 5483 . 231 
Min. nařízení z 29. dubna 1874 Č. 53 ř. z. . . 274 
Min. nařízení z 3. května 1874 Č. 76 ř. z. . 285 
Min. nařízení ze 16. února 1875 Č. 15.999 . 147 
Min. nařízení z 3. dubna 1875 Č. 61 ř . z. . 241 
Regulativ z 9. května 1875 Č. 76 ř . z. . . 190 
Min. nařízení z 25. září 1875 Č. 129 ř. z. . 281 
Min. nařízení z 1. října 1875 Č. 130 ř. z... 161 
Zákon z 20. října 1875 Č . 36 ř. z. na r. 1876 . 9 
Zákon z 20. října 1876 Č. 37 ř. z. na r. 1876 . 9 
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Min. nařízení ze 14. ledna 1876 Č. 9372. . 213 
Výn. min. z. obr. z 3. února 1876 Č. 34.294 . 375 
Zákon ze 17. února 1876 Č. 25 ř. z.. . . 146 
Min. nařízení z 20. března 1876 Č . 10.382 . 212 
Nlin. nařízení z 21. dubna 1876 Č. 60 ř. z. . . 287 
Min. nařízení ze 26. če rvna 1876 Č. 6266 . . 281 
Min. nařízení ze 16. října 1876 Č. 128 ř. z.. . . . 235 
Výnos min. vnitra z 26. listopadu 1877 Č. 36.113 . 341 
Zákon ze 27. června 1878 Č. 66 ř. z... . 186 
Zákon z 30. če rvna 1878 Č. 90 ř. z.. .. . 268 
Zákon z 13. července 1878 Č. 43 ř. z. na r. 1879 8 
Min . naříze ní z 27, s rpna 1879 Č. 4386 " , 235 
Min, nařízení z 13. listopadu 1879 Č, 14.588 . " 231 
Zákon z 29, února 1880 Č, 35. , , . . 352, 360 
Zákon z 29. února 1880 Č, 36. . , .. 352, 360 
Zákon z 29. února 1880 Č. 37, . . ,. . 368 
Zákon z 29. února 1880 Č . 38. . . .. . 368 
iyl in. nařízení z 30. března 1880 Č. 40 ř. z. . . 107 
Min. nařízení z 26. května 1880 Č. 93 ř. z. . 197 
Min. nařízení z 30. května 1880 Č. 103 ř. z. . 197 
Zákon z 21. června 1880 Č. 120 . . .. . 279 
Zákon z 21. če rvna 1880 Č . 121 . . .. . 279 
Min. nařízení z 28. března 1881 Č. 30 ř. z. . 281 
Min. nařízení z 28. března 1881 Č . 31 ř. z. . . 28 1 
Zákon z 15. dubna 1881. č. 43 ř. z. . .. . 194 
Zákon z 28. května 1881 Č. 47 ř. z. . .. . 185 
Zákon z 23. června 1881 Č. 63 ř. z.. ., . 278 
Min. n ař. z 30. června 1881 Č. 75 ř. z. . . . 281 
Výn. min. vnitra z 25. srpna 1881 Č. 11.412 . . 225 
Výn. min. v nitra z 23. prosince 1881 Č. 2049 . 265, 274 
Výn. min. zem. obr. z 21. listopadu 1882 Č. 1465. . 21 1 
Výn. min. v nitra ze 14. prosince 1882 Č. 31.868 . . 379 
Zákon z 15. března 1883 Č . 39 ř. z. . . . . . 207 
Zákon z 2. května 1885 Č. 52 ř. z.. . . .. . 380 
Zákon z 25. května 1883 Č . 78 ř. z.. . . ., . 96 
Výn. min. orby z 27. července 1883 Č. 137 ř. z. . 236 
Min. nař. ze 17. září 1883 Č. 151 ř. z. . . 207 
Min. nař . ze 17. září 1883 Č . 152 ř. z. . 147 
Min. nař. z 22 záí"í 1883 Č . 156 ř. z. . . 218 
Mill. výn. z' 9. října 1883 Č. 223 ř. z. . . 201 
J'v1in. nař. z 2. května 1884 Č. 69 ř. z. . 265 
Zákon z 21. června 1884 Č. 115 ř. z. . . 245 
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Zákon z 8 března 1885 Č. 22 ř. z.. . . 249 
Zákon z 23. března 1883 Č. 48 ř. z. . . 264 
Zákon z 23. března 1883 Č. 49 ř. z. . . 264 
Min. nař. z 10. dubna 1885 Č. 54 L z. . 369, 370 
Zákon z 25. dubna 1885 Č. 58 ř. z. . . . 238 
Zákon z 15. května 1885 Č. 77 ř. z. . . . 185 
Zákon z 24. května 1885 Č. 89 ř. z. . ... ll, 125 
Min. nař . z 27. května 1885 Č. 134 ř. z. . . 219 
Min. nař. z 9. června 1886 Č. 79 ř. z.. . . 371 
Výn. min. vnitra z 12. července 1883 Č. 14.596. . 200 
Výn. min. vnitra z 2. října 1883 Č. 14.056 . . 342 
V~·n . min. obch. z 27. října 1883 Č. 19.666 . . 246 
Min. nař. ze 17. listopadu 1885 Č. 166 ř. z. . . 278 
Min. nař . z 1. března 1886 Č. 34 ř. z.. . . 288 
Min. nař. ze 17. června 1886 Č. 97 ř. z. . . 146 
Min. nař. ze 6. července 1886 Č. 112 ř. z. . . 265 
Min. nař. z 8. prosince 1886 Č. 172 L z. . . 360 
Zákon ze 16. února 1887 Č. 14 ř. z. . .. . 172 
Min. nař. z 2. března 1887 Č. 3496. . .. . 218 
Vý n. min. vn . z 20. května 1887 Č. 6459.. . 188 
Zákon z 21. května 1887 Č. 51 ř. z.. . . . . . 187 
Vý n. min . vn. ze 16. srpna 1887 Č. 20.662 z r. 1886 . 340 
Min. nař . z 22. kvě tna 1888 Č . 1027 : . . . . . 231 
Vý n. min. vn. ze 14. září 1888 Č. 14.015 z r. 1887 . 12 
Zákon z 28. březn a 1889 Č. 32 ř. z. . . . 197 
Zákon z 11. dubna 1889 Č. 41 ř. z.. . .68, 213 
Min. nař. z 15. dubna 1889 Č. 45 ř. z. . . 213 
Min. nař. ze 6. května 1889 Č. 82 ř . z. . . 371 
Zákon ze 6. června 1889 Č. 90 ř. z. . . 211 
Min. nař . z 25. července 1889 Č. 122 ř. z. . . 235 
Min. nař. z 20. prosince 1889 Č. 193 ř . z. . . 211 
Zákon ze 6. ledna 1890 Č. 19 ř. z.. . . 172 
Zákon ze 26. března 1890 Č. 58 ř. z.. . . 182 
Min. nař. z 26. května 1890 Č. 98 ř. z.. . . 197 
Min . nař. z 25. če rvence 1890 Č. 129 ř. z. . 182 
Min. nař . ze 17. května 1891 Č. 62 ř. z. . 216 
Zákon z 23. června 1891 Č. 89 ř. z. . . . 215 
Min. naL z 25. června 1891 Č. 9152. . .. . 23 1 
V~l n. min. vn. ze 14. če rvence 1891 Č. 23.237 . . 207 
Min . nař. z 15. července 1891 Č. 108 ř. z. . 161 
Min. nař . zz 20. března 1892 Č . 55 ř. z.. .. . 146 
Min. nař. z 23. června 1892 Č. 98 ř. z. . ., . 262 



634 

Zákon ze 17. srpna 1892 Č. 142 ř . z.. . . 
V;ý-n. mill. vnitra z 26. srpna 1892 Č. 19.460 
Reglem. z 10. prosince 1892 Č. 207 ř. z .. 
Min. nař. z 13. ledna 1893 Č. 13 ř. z .. 
Zákon z 26. dubna 1893 Č. 78 ř. z.. . . 
Min. nař. z 1. srpna 1893 Č. 126 ř . z.. . 
Min. nař. z 1. září 1893 Č. 138 ř. z.. . . 
Min. nař. z 20. října 1893 Č. 21.704 . . . 
Min. nař. z 22. listopadu 1893 Č. 46 ř. z .. 
Min. nař. z 12. prosince 1893 Č. 190 ř. z. 
Zák. z 26. prosince 1893 Č. 193 ř. z.. . . . 
Zák. z 31. prosince 1893 Č. 12 ř. z. na r. 1894 . 
Min. nař. z 31. března 1894 Č. 39 ř. z.. . 
Min. nař. z 21. dubna 1894 Č. 245 ř. z .. 
Min. nař. z 12. července 1894 Č. 153 ř. z. 
Zák. z 9. července 1894 Č. 161 ř. z.. . . 
Min. nař. z 1. srpna 1894 Č. 166 ř. z.. . 
Zákon z 10. května 1894 Č. 83 ř. z.. . . 
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· 379 

190 
· 223 
· 172 
· 218 
· 190 
· 231 
· 281 
· 232 
.250 
· 245 
· 232 
· 245 
· 217 
· 260 
· 218 

Nař. min. zem. obr. 20. srpna 1894 Č. 1744 . . . 
Nař. min. vnitra z 30. listopadu 1894 Č. 221 ř . z . . 
Zákon z 25. prosince 1894 Č. 1 ř. z. na ť. 1895 . 
Zákon ze 16. ledna 1895 Č. 21 ř. z.. . 

· 211 
.211 
· 290 
· 2 
· 249 

Zákoll ze 16. ledna 1905 Č. 26 ř . z.. . . 
Min. nař. z 21. května 1895 Č. 61 ř . z .. 
Výn. min. vn. ze 6. června 1895 Č. 8794 . 
Zákon z 30. července 1895 Č. 108 ř . z .. 

. Zákon z 1. srpna 1895 Č. 11 ř. z.. . . 
Min. nař. z 19. září 1895 Č. 147 ř. z.. . . 
Min. nař. z 23. listopadu 1895 Č. 181 ř. z.. . 
VY-no min. vn. z 1. listopadu 1895 č. 165 ř. Z •• 
Min. nař. z 8. prosince 1895 č. 188 ř. Z. 
Zákon z 26. prosince 1895 č. 197 ř. z.. . 
Min. nař. z 29. prosince 1895 Č. 198 ř. z .. 
VÝlI. min. vn. z 5. ledna 1896 č. 32.816 . 
Min. nař. z 22. ledna 1896 Č. 22 ř. z .. 
Min. nař. z ll. dubna 1896 č. 50 ř. Z. 
Min. nař. z 20. dubna 1896 č. 72 ř. z .. 
Zákon z 27. dubna 1896 Č. 70 ř. z. 
Zákon z 27. května 1896 č. 78 ř. Z. 
Zákon z 27. května 1896 Č. 79 ř. Z. 
Zákon ze 4. července 1896 Č. 205 ř. z. 
Zákon z 27. listopadu 1896 č. 218 ř. Z. 

· 263 
· 218 
· 188 
· 172 
· 267 

· . 288 
211. 251 

· 236 
· 147 
· 172 
· 172 
· 342 
· 288 
.72 
· 379 

· . 268 
193. 267 
193. 267 
· . 249 
· . 249 

Zákon z 23. prosince 1896 Č. 237 ií. z .. 
Min. nař. z 23. prosince 1896 Č. 238 ř. Z. 
Zákoll ze 16. ledna 1896 č. 89 ř. z. na r. 1897 
Zákon z 11. ledna 1897 Č. 30 L Z. _ . 
Zákon z 21. ledna 1897 Č. 27 ř. z.. . 
Zákon z 23. července 1897 č. 63 ř. Z •. 

Min. nař. ze 16. dubna 1897 Č. 49,587 
Min. nař. z 18. srpna 1897 č. 191 ř. z. 
Min. nař. z 10. září 1897 Č. 216 ř. z .. 
Min. nař. z 13. října 1897 Č. 235 ř. z. 
Min. naŤ. z 13. října 1897 č. 237 ř. Z •• 

Min. nař. z 13. října 1897 č. 238 ř. Z. 
Mill. nař. z 13. října 1897 č. 239 ř. z. 
Min. nař. z 31. ledna 1898 Č. 31 ř. z. 
Min. nař. z 22. února 1898 Č. 1757 . . 
Mill. nař. z 12. července 1898 Č. 15.158 . 
Vyn min. obch. z lG. září 1898 Č. 6280 . 
Min. naŤ. z 30. března 1899 Č. 64 L z .. 
Cís. nař. z 2. května 1899 Č. 81 ř. z. . 
V YIl. mill. vn. ze 14. dubna 1900 Č. 11.605 . 
VYn. min. vn. ze 13 srpna 1900 č. 29.728 . 
Min. nař. ze 14. listopadu 1901 č. 184 ř. z. 
Zúkon z 25. říina 1901 č. 26 ř. Z. na r. 1902 . 
Min. nař. z r. 1902 č. 242 ř. z.. . . . . . 
Mill. naL z r. 1903 č. 164 ř. z.. . . . . . 
Min. nař. z r. 1904 Č. 41 ř. z.. . . . . . . 
Výn. min. žel. z r. 31. prosince 1904 Č. 43828 
Zákon z 18. srpna 1905 Č. 125 ř. z .. 
Mill. nař.· z 27. září 1905 Č. 156 ř. z.. . 
Min. nař. z 29. září 1905 Č. 159 ř. z. 
Min. nař. z 8. ledna 1906 Č. 10 ř. z. 
Zákon z 26. ledna 1907 Č. 15 ř. z .. 
Zákon z 26. ledna 1907 č. 16 ř. Z • . 
Zákon z 26. ledna 1907 č. 17 ř. z .. 
Zákon z 26. ledna 1907 č. 18 ř. Z •• 
Zákon ze 7. února 1907 Č. 27 ř. z .. 
Zákon z 5. února 1907 Č. 26 ř. z.. . 
Výn. min. vn. z 24. ledna 1908 č. 570 . 
Min. nař. z 28. ledna 1908 č. 21 ř. z .. 
Zákon z 27. června 1908 Č. 123 ř. z.. . . 
Vyhl. mill. ze 6. července 1908 Č. 124 ř. z .. 
Nař. min. ze 6. července 1908 Č. 125 ř. z .. 
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Mill. nař. z 15. července 1908 Č. 163 1-. z. 
Nejv. rozh. z 5. října 1908 . . . . 
Smlouva s Tureckem z 25. února 1909 

Království České. 

Výn. gubernia Č. ze 14. září 1786 Č. 8794 
V~l n . gubernia Č. z 27. prosince 1810. . . 
Výn. gubernia Č. l 31. května 1823 Č. 25.881 
Vý n. gu beľllia Č. z 15. října 1879 Č. 181. . . 
V:Ýn. g ubernia Č. z 21. května 1830 Č. 19.269 . 
Zákon z 26. května 1849 Č. 64 z. z.. . . . 
Zákon z 27. dubna 1850 Č. 85 z. z. . . . . . 
Vy hl. místo drž. z 1. srpna 1850 Č. 142 z. z.. . 
Vyhl. místodrž. z ll. listopadu 1850 Č. 153 z. z . . 
Vyhl. místodrž. ze 14. února 1851 Č. 35 z. z. 
Výn. místodrž. z 24. října 1851 Č. 8396 . 

190 
8 
8 

· 267 
· 154 
· 383 
· 220 
· 154 
· 212 
· 200 
· 200 

.. 203 
· 200 
· 208 
· 232 
· 367 
· 199 
· 212 
· 232 
· 270 

Zákon z 10. února 1854 Č. 6 z. z.. . . . . 
Zákoll z 28. května 1854 Č. 117 z. z.. . . . 
Nař. mistodrž. z 27. ledna 1856 Č. 1050 . . . 
Vyhl. měst. heitm. V Praze z 24. března 1857 . 
Zákon z 24. června 1857 Č. 34 z. z.. . . 
Vyhl. místodrž. z 21. srpna 1857 Č. 42 z. z .. 
Vyhl. místodrž. z 31. řijna . 1857 Č. 51 z. z .. 
Vyhl. místot/rž. z 25. nllora 1860 Č. 14 z. z .. 
Vyhl. kraj. úřadu v Král. Iiradci z 22. dubna 

· 379 
. . 356 

1851 
č.2454 . . . . . . . . . . . . . . 

VylIl. místodrž. z 1. prosince 1863 Č. 56 z. z .. 
Zákon ze 16. dubna 1864 Č. 7 z. z .. 
Zákon z 25. července 1864 Č. 27 z. z.. . 
Zákon ze 7. dubna '1866 Č. 11 z. z.. . . 
Zákon z 1. června 1866 Č. 49 z. z.. . . . 
Zákon z 15. června 1866 Č. 47 z. z.. . . 
Nař. místodrž. z 25. července 1867 Č. 2440 . 
Vyhl. rnístodrž. ze 17. února 1868 Č. 6 z. z. 
Výn. rnístodrž. z 19. července 1869 Č. 32.127 . 
Zákon z 9. prosince 1869 Č. 143 . 
Zákon z 9. ledna 1870 Č. 1 z. z. . 
Zákon ze 17. ledna 1870 Č. 8 z. z. 
Zákon z 19. února 1870 Č. 22 z. Z. 
Zákoll Z 30. dubna 1870 Č . 38 z. z. 
Zákon z 30. dubna 1870 Č. 39 z. z. 

· 232 
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Zákon z 28. srpJla 1870 Č. 71 z. z.. .. . 351 
Vyhl. l1lístodrž. z 26. če rvna 1872 Č. 31.477 . 203 
Vyhl. l1lístodrž. z 8. srpna 1872 Č . 31.778 . 203 
Zákon z 9. ledna 1873 Č. 1 z. z.. . . . 8 
Zákon z 29. března 1873 Č. 24 z. z. . . 367 
Vyhl. místodrž. z 1873 Č. 66 z. z.. . . . 236 
Vyhl. místodrž. z 30. dubna 1874 Č. 33 z. z. . 232 
Zákon z 12. října 1875 Č. 76 z. z. . . . . 239 
Vyhl. l1lístodrž. z 20. října 1875 Č. 4157 . . 383 
Vyhl. l1lístodrž. z 31. října . 1875 Č. 77 z. z. . 221 
Zákon z 25. května 1876 Č . 45 z. z.. . . 382 
Zákon z 18. června 1876 Č. 63 z. z.. . . 221 
V~T n. místodrž. z 20. srpna 1876 Č. 38.545 . 198 
Zákon z 13. listopadu 1878 Č. 51 z. z. . . . 232 
Zákon ze 17. ledna 1879 Č. 8 z. z.. . . . 8 
Zákon z 30. října 1880 Č. 83 z. z.. . . . . . . 232 
Vvn. l1lístod rž. z 21. ledna 1881 Č. 578. . . . . 199 
Řád pro fiakry a drožkáře v Praze z 20. dubna 1881 255 
Zákon z 9. ledna 1882 Č. 9 z. z. . . . . 240 
Zákon z 9. ledna 1883 Č. 32 z. z.. . . . 221 
Zákon z 8. března 1883 Č. 39 z. z.. . . 232 
Zákon z 9. října 1883 Č. 22 pro r. 1885 . . 238 
Zákon z 2. prosince 1884 Č. 72 z. z. . 221 
·Zákon z 21. února 1885 Č. 41 z. z.. .. . 237 
Vyhl. místodrž. z 24 prosince 1885 Č. 3373 . 238 
Vyhl. l1lístodrž z 28. února 1886 Č . 15 z. z. . 237 
Zák. z 10. dubna 1886 Č. 40 z. z. . .. . 220 
Vyhl. mÍstodrž. z 21. června 1886 Č. 54 z. z. . . 221 
Zákon z 22. února 1887 Č. 16 z. z.. . . . . 220 
Zákon z 27. března 1887 Č. 27 z. z.. .. . 200 
Zákon z 8. dubna 1887 Č . 29 z. z.. . . .. . 232 
Vyhl. místodrž. z ll. září 1887 Č. 56 z. z... . 340 
Zákon z 26. února 1887 Č. 71 z. z.. . .. . 220 
Vyhl. místodržitelství z 9. března 1888 Č. 24 z. z.. . 232 
Zákon z 8. ledna 1889 Č. 5 z. z.. . . 220 
Zákon z 9. března 1889 Č. 192 z. z.. . . . . . . 154 
Zákon z 12. ledna 1891 Č. 7 z. z.. . . . . . . . 221 
Zákon z 7. května 1891 Č. 30 z. z.. . . . . . . 238 
Vyhl. polic. řed. v Praze ze 16. pros. 1891 Č. 78.510 374 
Zákon z 27. ledna 1892 Č. 7 z. z. . . 229 
Zákon z 27. června 1892 Č. 42 z. z. . 154 
Zákon ze 14. ledna 1893 Č. 11 z. z.. ., . 236 
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Výn os místodržitelství z 23. října 1893 Č. 130.770 . . 200 
Vyhl. místodržitelství ze 6. února 189+ Č. 9 z. z .. 243 
Výnos místodržitelství z 20. května 1894 Č. 69.028 . 286 
Vyhl. místodržitelstvÍ z 15. října 1894 Č. 89 z. z .. 232 
Zákon z 20. dubna 1895 Č. 37 z. z.. . . . . . 154 
Zákon z 29. dubna 1895 Č. 38 z. z.. . . . . . 214 
Vyhl. místodržitelství z 22. května 1895 Č. 34 z. z .. 259 

. Zákon z 25. června 1895 Č. 55 z. z.. . . . . . 150 
Vyhl. místoclrž. ze 7. dub. 1896 Č. 3 z. z. na r. 1897 232 
Zákon ze 7. května 1896 Č. 26. z. z. . . . . . 220 
Výn. místoclrž. z 12. května 1897 Č . 35.314 . . . 123 
Vyhl. místoclrž. z 24. srpna 1898 Č. 59 z. z.. . . 232 
Vyhl. místodrž. z 13. listopadu 1898 Č. 76 z. z. . . 232 
Vý-nos místodrž. z 12. prosince 1901 Č. 83.765 . . 229 

. Vyhl. místodrž. z 31. května 1902 Č. 255.507 ex 1901 374 
Vyhl. magistr. Pražského z 25. clubna 1907 V 346/6-5 

reL X. a. .... . ...... . ., 367 
Výnos polic. řed. v Praze z 31. ledna 1908. . . 239 
Výnos místodržitelství z 24. března 1908 Č. 22 z. z. 238 

Nákladem KNIHTISKÁRNY Dra. . ED. GRÉGRA 
A SYNA V PRAZE v TÍlních čís. 8-11. vychází a k do
stáni je ve všech knihkupectvích: 

, " o 

SBl RKA ZAKONU. 
Číslo 1. (Rozebráno.) . . 
Číslo 2. Z á k o n, daný cine 3. proslllce 186~ pro kra

lovství České v pří čin ě o pat ř o van í c h u
d ý ch. Cena 24 h (s pošt. zásilkou 27 h) . 

Číslo 3.-6. (Rozebráno.) 
Č.'slo 7. Z á k ony o P r á v u s p o I č o v a c í m a 

s hro maž ď o va c í m ze cine 15. listopadu 1867. 
Cena 48 h (s pošt. zás. 53 h) . 

Číslo 8. Z á k ony s i I nič n í. I. Zákon o přispívání 
na si'lnice a cesty. - II. Zákon o správě silnic. -
lILa) Řád pol'lcie silniční. - Hl.b) Prozatímní řád 
policie silniční. - IV. Zákon o ukládání mýta. Ce
na 72 h (s poštovní zásilkou 77 h). 

Číslo 9. (Rozebráno.) 
Číslo 10. Z á k ony ob e c n í. I. Zákla~ní pravi9}a c; 

uspořádání záležitostí obecních. - Zakon o Zľlzel1I 
obecním a řád volení v obcích. - III. Zákon o po
řáclání záležitostí domovských. Cena 1 K 20 h (s 
poštovní zásilkou 1 K 30 h). . 

Číslo 11.--13. (Rozebráno,) 
Číslo 14. Z á k ony o říz e n í v n e pat r n Ý ch v ě

c ech p r á v n í cha o říz e n í u p o m í n a
c í m, dané dne 27. dubna 1873, Č. 66. a 67 . říš. 
zák. Cena 1 K (s poštovní zásilkou 1 K 5 h). 

Číslo 15. T r e s t n í z á k o n ze cine 27. května 1852, 
Č. 117. ř. z. se zákonem o tisku a jinými. Cena 5 K. 

Číslo 16. Z á k o n o s P o leč e n s t v ech pro n a: 
p o m á h á níž i! v n o s t i a h o s pod á ř s t v I, 

daný dne 9. dubna 1873, Č, 70. říš . zák. Cena 1 K 
(s pošt. zásilkou 1 K 5 h). 

Číslo 17. Z á k ony a n a říz e n í o mys I i vos t i 
a n o š e n í z ran ě na ten čas platné v králov
ství Českém. - Z á k o n v pří čin ě n ě k t e
r Ý ch o pat ř e n í k u z vel e b e n í ryb á ř
s tví v e v nit r o zem s k Ý c h vod ách. Ce
na 1 K (s poštovní zásilkou 1 K 5 h). 

Číslo 18. (Rozebráno.) 
Číslo 19. (Rozebráno.) 



Číslo 20. Z á k o n daný dne 12. října 18í5 ČÍS. 76. zák. 
z., platný pro král. České v pří čin ě och r a
n y ITl a jet k u p o I n í h o. Z á k o n v pří čin ě 
v y s a z o vá n í a och r.a n y str o ITl o ř .a d Í 
pod é I v e ř e j 11 Ý c h s i I nic. Cena 40 h (s 
pošt. zás ilkou 45 hl. 

Čís. 21. <Rozebráno.) 
Čís. 22. Z á k o n, k t e r Ý in ž s e v Jl d á v á řád p o

I i c i e v pří čin ě o h n ě v krá lov s tVÍ Č e
s k é m. Cena 32 h (s pošt. zásilkou 35 hl. 
Číslo 23. (Rozebráno.) . 

Číslo 24. Z á k o noh o s pod á ř s k 51 C h z á I o ž
n ách o k r e sní c h. Cena 40 h (s pošt. zásilkou 
43 hl. 

Číslo 25. Z á k o n, daný dne 10. dubna 1886, jímžto se 
vYdává s t a ,veb n Í řád pro krá 1. h 1. m ě s t o 
P r a h u a pře d m ě stí. Cena 1 K 20 h (s pošt. 
zásilkou 1 K 30 hl. 

Číslo 26. Z á k o n, daný dne 28. prosince 1887 o poj i
Š t ě n Í cl ě ln Í k ů pro pří pad ú r a z LI. _ Z á
kon, daný dne 17. června 1883 o zřizování 
d o z o r c ů ž i v n o s ten s k Ý c h. Cena 32 h 
(s pošt, zásilkou 37 hl. 

Číslo 27. Z á k on, dan,' dne 30. března 1868 o poj i
š t ě n Í děl n Í k II Pro pří pad n e moc i. Cenil 
40 h (s pošt. zásilkou 45 hl . 

Číslo 28. Z á k o n, daný dne 8. ledna 1889, jímžto se 
vydává s t a veb n Í řád pro králov. České. Ce
na 2 K 80 h (s poštovní zásilkou 2 K 90 hl. 

Číslo 29. Z á k o n a n a říz e n Í, jimiž se upravují 
k o n ce s s o van é ž i v n o s t i s t a v ~ b n í . S 
Ílvodem a výkladem. Cena 1 K (s pošt. zásHkou 
1 K 5 hl. 

Číslo 30. Z á k 1 a dní z á k ony. I. O zastupitelstvÍ 
říšském. II. O zá leži tostech společn51ch všem ze
mím mocnářstvÍ Rakouského. III. O užívání moci 
vládní a vykonávací. IV. Volební řád do rady říš
ské. Cena 2 K (s pošt. zásilkou 2 K 10 hl . 

Číslo 31. N o v ý vol e b n Í řád pro rad u ř Í š
s k o II na základ ě všeobecného práva hlasovacího 
N o V}' z á k o n o trestních ustanoveních pro o
chranu svobody volební Cl sh romažďovací. Cena 
1 K 50 h (s pošt. zásilkou I K 55 hl . 

Číslo 32. a 33. ú p ln Ý řád ž i v n o s ten s k Ý a 
pro vád ě c, Í pře d p i s y k té muž. Upravil 
a poznámkami opatřil Tomáš Rebec. P r á v ě v 
ti s k u. 
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