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Jali Kapras: 

Zemská zřízení opolsko-ratibořské a těšínské, 

I. Recepce českého !p,táva v Homím . Slezsku. 

Horní Slezsko Stpolu s ostatním Slezs:kem měl.o druhdy své 
slovanské právo domácího původu, jak Sl h0' vytvo.řily s'lovanské 
kmeny na Odře U's,azené. Právo to pozdějšÍJm politickým pl"íslu
šť ',lslvím Slezska:k FolStku nabylo prev'a,h0'u polského rázu. V době 
s tátní samostatlllosti slezské, ve XIII. století, přiš,lo do Slezslka 
s tehdejší koloni.salCÍ ,právo sa1s:ké, a to takovou mělrou, že nejen 
zvláštní práva, nýbrž i zemské právo stalo se ve Slezsku převa
hou sask:)Tm. 1

) Ptři tom byl všalk ji'sltý rozdíll mezi Slezsk'em Dol
ním a H0'rním. Slezsko I)'olní většin0'u zgennanis0'val11lé stalo se 
v zemSikém ,právu vůbec zemí saského práva, jen nepatr,ně modi
fikovaného starým'i obyče'ji pollskými Horní Slezsko však pi-~

va,hou sllov.ans:ké, třeba's s Inémed.kým nátěrem, vytvohlo smíše
ninu práva saského s domácím !právem slliovanským. 

TatO' zv.láštnost HO\ril1.ího Slezska způsobila, že, když ve vál
kách husi,tských český živ'el mohutně vzkypěl, rozpětí jeho za .. 
sáhlo H0'rní SlezSlk,q a našlo tam ohlasu nejen v českém úřednÍlm 

jazyku, 'nýbrž i v re~cepci českého zemskéhO' práva. Celé témě{

Hor. Slezsko., to Jest TěšínskO', O,pol,sko-Raltiboi'"skn , Osv.ět1m,sko-

. Zátorsko i .Sěvcrs,ko stávaí se územím č,eského práva zemské
ho .2

) Z lvlora.vy a Op,<lJvska .přej íma jí se če.ská zařízení právní a 
české zása,dy právní již v druhé !polótvki XV. století a v XVI. sto
letí jest tento vývoj pqprvé Jasně patrn:)T ve 'velkém pr.ivHegiu 
kníž'cctví 0ipO'l'skor Ratibofskéh o z raku 1531.3

) Na jeho. zá;kladě 
vZ81i.ká pak první :hbnnolslezské zřízení pro tOltéž kn~ž,etství rOlku 
T 562 (viz níže). Zásady jeho značno:u měrou přejí'má veli'ké pri
vilegium těšínské z roku 15724) a zřízení zemské prO' totéžkní
žetstvl l roku 157.3 (viz níže). 

1) M e i st e r, U eber Aufnahme des Sachsenrechtes in Schlesien 
1808, str. 136. 

2) K ap r a s, Právní dějiny zemí koruny České I (1913) str. 20 ; 

Z dějin Českého Slezska 1922, str. 104. 
3) K ap r a s, Veliké privilegium knížetstvÍ opJl sko- ratib ořského , 

Sb-orník v. pr. a st. XII. 
4) K ap r a s, Privilegia těšínská z roku 1498 a 1572, Věst . Mat. 

Op av. XX. 
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Strážcem l.ovébo vS'voje právního stávají :-c zemské soudy, 
zi-ízené pCl vzoru čó:~8ko-maravsl:o-opavs,ké'1l1. Jejich klnihyG) uka
zují nám, j.ak da:eko recepce práva čes'kého l i do podroibnl~ostí pro
nikla. Bohužel js.ou zél!chovány z nich jen tros:ky: opolSlko-ratibolÍ-
s.ké ud rOlku 1558, těšínské 1565, sěveřSlké 1453, osvětimlslké 1440, 
zátorske 1490 . K [lim nutno phpojiti také matrÍlky knížecí kan
celáře, které v to~to ohvodě vykonávaly funkce óeských desk 
zemslkých: o'p'olSlké 1523, OIPols:ko-ratibol'ské 1532 a těšÍns.ké 

1549.6
) 

Je zélJjímavo, že reópOtvané právo česlké dr.želo se v knížef-o 
stvích Osvětinlsko~Zátors.kém a Sěveřském i tebdy,k,dyž všechlú 
tato knížetsfví se dos,ta,la do Polska.. Teprve roku 1564. zvlášt
ní,m ujeebáEltl1 mezi stavy osvětinlsko-.zátorskými a sněme!m pol
ským rProve,deno nalhr,azení dosavadního českého. práva právem 
polským. 7

) 

V ostatních knížetstvíob h0l1110slezs.kých· vzdorovalo české 

zems:ké právo i příva'kt él\bso.Juti'smu 'poběloborského', jehož jedi
l1)Tm důsledkem bylo užívání římského práva jako pramene pod
půrného. 8 ) Rozdělení Honníbo Sle'zskamezi Prusko a Českou 

korunu způsobilo, že da!lší vývoJ dál .se ipak v obou těchto částech 
rú,zně; v pruské části pruské zákou(){dárství jen v určitých obo
rech .11Iahrazovalo staré právo·, v české části tvrdá ruka faJkous-

5) K 11 i h y OP'J II S k o-r a t i boř s k é: B ČJ hm e, Geschichte de s 
opplischen L ,; nc:esarchivs v. diplomatische Beitrage II. (1771) 89-90. 
- K ap r a s, Zemské knihy opolsko-ratibořské, Čas. č es . mus. 1907. -
K n i h y těš í n s k é: Čel a k o v s k ý, Těšínské knihy, Práv. dějii1y 

2. vyd. str. 260. - K ap r a s, Zemský soud a zemské knihy těšínské, 

Čas. ·čes. mus. (1909. - K n i hy ·0 s v<ě t im s k o-z. á t o r s k é: B o
s t e 1, SqdOVn1ictwo zemskie osvviecimskie i zatorskie 1440-1565, 
Przewodnik naukov\,y i literacki 1888. K II t r z e b a, Prawa, przywilej e. 
statuty i lauda k-si~stw. Osw. i Zat., Arch. kom. pi-a.w. IX. 1913. -
K ni h y s ě ve 1- s k é: _ K II t r ze ba, ' Utrój sqdowy ksi~stwa siewej-
skie)o , Przegl. prawa i admin. 1901; také Studya do historiji sqdow
nict\~' a w Polsce I. 55. - Dá1/e všeobecně: K a p r rl s, Oberschlesisch e 
Landbi.icher, Z. Geschichte Schlesiens XLII. 

6) První dvě knihy těšín ské z let 1549-1623, které zi1al ještě 
D'ETvert a Sláma, js·:)u však dnes ztraceny. 

i) Akta o tom v B a I z e r o v ě Corpus it.iri s Pobnici 1. 3. (1806) . 
8) Sty 1 o-W e s tar p, Das Provinzialrecht von Niederschi es ien, 

nebst einer (.Uebersicht des Obersc hl esischen Provinzia1rechts, 1830. 
str. 543 a n. 
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Zemská zřízení opolsko-ratibořské a těšínské_ 2-!i) 

kéhb centralismu v ·krátk.é d()lbě shladila české právo 1 v Horním 
Slezsku úplně ?e světa. , 

2. Zřízení Opolsko-raJtibořské. fl) 

Na .sněJmlě v Opolí, konaném na den sv. l'v1ichada , (29 . září) 

-roku 1561, zvolena byJa klOmrsestavovStká, 10) ' složená z hejtmana 
knižetství pana Jana z Opperšdorfu na Duhu a Frydsteinu, dále 
1 pána (p. V ádava z Oholti,c, na Pšově), 3 prelátll (kněze Marti
na, děkana kostelélJ sv. Kříže v O,pOilí; kněze Jana z Pi-išoiVic, l\:a
,()ovníka téhož kostela; kněze J oa!ohyma Svinky, kanov,n;Íika téhož 
kostela) a 7 ryt~Hl, pHsedícich soudu zemského, mezi nimi su
,diho a kancléře kní,žetství (JiHk Zyrovs,ký z Zyrové na KOItuli
nách, sudí; Mikuláš Lesotka ,z Steblova, na Blažejovidch, ka,11-
,cJéř; Václav Navoj :z Dtdného na DíVlkovicích; ' Jan Zyrovs'ký 
z Zyrové na St~panoiVicích ; Václav Vranins,!{ýz Vra:nína na 'Lu
"bOlvióoh ; Jan Ko.koi- z Ka,mene na Kamenci; Vádav Cibulka 
'z Litulte-vic llaŠynvaJc1u). K nim pak přidáni ještě rytíři, jeden 
-z Opolské! (Jal: 7.yrovslký z Zyrové na Po'1tlv,si) , dva z Ratiboř
ska (KaJšpar Vyškota z Vodník na Kra:va,ři; Šebestian Rejzvic 
z K!adeřína na Petrovi-ckh), dva z H ,lohoJVislka (Šebestian Stok 
z Gostomky na RostOlchově; Kryšto'f Varkoc ,z N ohšk na Zvě
'stovickh), j eden ze Sti-elecka a Slavěti,nska (Jan Lesotka z Sté
blova na Vlčích Lou:káoh), dva z KOizells,ka (Jan Př"edbor z Veli
Kých Pa,nliův a 11a Naces.Iavkách; Jak~b Hošek z Bel1<m na 1'1a
zuro:vě), jedeln z To:šecka (Jan ,staiHns1ký z BytJkova na Tia~cho

vid-ch, hejtman kraje tošec.), jeden z Luhlins,ka (Jan Košembor 
z SkoTchova naZr1echov.icích) a jeden z Nemodlinska (Mekhar 
Bés .~ Ma1ířo'v1c lm T.lustorubich). 

Práce, jejímž základem bylo svrchu uvedené. priv,ilegium 
-stavů opolsko-rati/bofs:kých z roku 1531, IpostupovaI.a ve1tmi rychle 
'ku předu, takže ji'ž po rio-ce 1562 zase na den sv. Michala ardlau
'děla (29. září) mohl vydati ,kráľ Ferdinand I. schvaloivací dekrét. 

9) O úízenÍ opolsko-ratibořském: B Ó h m, Diplom. Beitrage 
II . 90--1 - R i eg e r , Lanclesordnungen v. Mischler-Ulbrich, Oe3t. 
Staatworterb . 2 vyd. III. 356-70; přeloženo v Drobných spisech I. 
3í5 - Ji r e č e k, Právnick)T život 1903 - Č. 357 - K ap r a s, Dějiny 
I : 46; Z dějin S::es . Slez. 104; Ottúv Slovník nauč . XXVII 576. 

10) ZHz. opol. -ratib. 1. Ib-2a. 
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Roku následujího 1563 byJo pak zří.zení vytištěno pod, názvem 
), Z říz e n í zem s k é k níž e t s tví O p o I s ll< é h o a R a t i
bořského i jiných kraJóv k nim příslušejících 
1563.« Zřízení s,aano je tu vla'stně ins'erováno v schvalovacím listu 
Ferdinandově, jehb ž Iprvní část otištěna jest vpřed/u, druhá pak 
vzadu jeho. , 

Jest to knížka malého kvartu, na jejimž titulním liStě jest 
í);POllsko-ratibOlřs,ký z,111ak (orli,ce bez srpku), poto.m :následuje text 
na 6r číslovaný;ch -listech, dále rejstřík na 19 listech nečÍ'slova

llýc,h, předpc,sllední list nese znak kancléi-e :Mikuláše Lesorty ze 
Stéblova 'a na ,posledním čteme naklada;tele i tiskaře »:Mikuláš 
Lesota z ::,tébIQlva, k a.ncl éř , ná:kl\aldem svým spravil. Vytištěno 
\,- Ho.lomúci u Jana Gunthera J. P. 1563«. Vyďání toto jest vc1mí 
vzácné; znam dosud pouze jediný exem'pláf, v universitní k.nihov-
ně pra,žs.ké sub ' 54 E 63. ' ' 

Poněvadž se platnosti jehlO nedOltkla ' bitv,a bě,lohorská, staly 
se asi v XVII. sto.letÍ exempláře tištěné prvního vydání v,zi~ný
mi, a Ziřízení samb vydcino bylo roku 1671 znovu nejen v stej ;~,ém 
zlJěni, nýbrž í téméř v téže ú\pravě, formátu i stránkování. Také 
v ' tomto v'};dání na 'titull11ínll listě test znak opolS'ko-ratihoh,ky, 
lladpís je'st nezm,ěněn, fen ' rOlk 1563 nahra.zen r671. N ásÍeduJe 
text na 61 'llstech, registr na 18 listech, znak kamdéře Lesoty vy-' 
nechán. Na posledním listě čteme: »Vytiště.no ponej'prv v }Io
lo'múci u J ctna Gumthera,' nákladem p, 1VIikuláše Lesoty z Steblo~ 
va 1. 1563. Nyní pak po. druhé vytištěno v Nisi u Ignatiúsa Schu
barta '1. 1671.« , Druhého vydání z,achovalo se nám' exempláHl 
více: v kniho'vně l~ áro-dního musea v Pra,ze sub 32 D '9; v 010-

mouc,ké stud. knihovně 34.243 (v seznamu ' omylem uváděno 
i první vydání) ; v knihovně Matke Opa,vské v Opavě IV. 528 ; 
v Šeršn~kóvě museu v Těší,TIlě jurid. 1919 --:- 2 H. VII. 36, ; dále 
v moravském a'rahl vu zemském; exemplář měl i zes.nulý prof. Jar. 
Če1.akovsk~T (dnes v PlZni?) . Nepochybuji, že pócef tento dál by 
se ještě velmi zltlačně roz'mnóžiti.. 

Poměrná dra;hota exemplářů tištěných a snad i jkh vzácnost 
způsobila, že úízení samo nejednou přepsáno. T.a.ké tě.chto opisů 
zachOlva;lo se nám několik. I. Jeden z nejstarší'ch ještě ze XVI. 
věku je v knihovně Národního ·musea v Praze 1. G 19. Je tO' olPis 
prvnrho vydání ve 4° na 79 listech. Na titulu čteme poznámku 
Já Linhart Ke-chel počíl jsem tytoknižky psáti l. P. 1579. VII 
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ebe měs. února« a na konci 'na f,ol 64 b ») Tyto knížky a zřizea1L , 

dopsány jsou ode mllle Linharta Kechle ' ve čtvrtek pb sv. Kate- , 
řině (26. Jistop.) 1579 rukou 'mDU vlastní.« 

2. Ze XVIl. stOll. je opis státního archívu vratis:lavského' 
(Rep I35 ruk D 373), kde zřízení jest na listech 4--84. - 3. Mo
r~vské museum zemské má pak pOld ' čís. 319 úředně vidirnovaný ' 
t'pis 'z roku 17J 4 ve 4° o 6I listech a 17 li'stech registru. ' 

4. Když se jednalo ve tbcátých letech XVIII věku o poi-í
zení úředníhO' pi-ekladu německého (vi!z ,n.íže), byl ph tom poií-ízen 
také 18. září 173 I úřední opis českého textu komisí, pOrVěřenou 
překladem. qpis ten ' zachov'al se v státní-m archivu vrati,slavském 
sub D 373 c. Na Es,tě 62 opatřen jest ověřovací klausulí kO'mlise 
a zároveň osmi přitištěnými pečeťmi všech Jejich ' členiL 

Smíšené poměry národn,OIstní vyžadovaly' německý' překlad

úizení , ] est soukromého a z,cda neznámého. původu huď z 'konce' 
:\. VI. s'toJetí aneb z ' 'prvních leť stoletÍ' XVII (jistě pl-ed tokem 
1625, jak ukazuje tis,k Schiddussův). 'Opi1sll překla.du známe 
několik: 

I. N ej starší zdá se býti rukopis státního archivu vratislav- ' 
ského, snad již ze XVI. století Inebo z ,prvních let XVII. století 
pncházející, sub D 373 b. 

Ze XVII. věku je pak řada: 
2. v státním a,r,chivu vratislavském D 373 a o I21 listech; ' 
3. a 4· v městském archivu vtatislavskén1. B I42 a I43, první 

k i :art0'vý, druhý folio o 60 listech; 
5. v ŠeršníkoiVě museu v Tě,šíně DD III. I5 označený Lorenz 

Schmolz von Strache zur Leippe. 
6. a 7. v unlv. knihovně vraÚsI,avské IV FoL 10'8 a I46, první 

:) 58 listech bez rejstříku, druhý na I I6 li'stech s dvo,ustránkovým 
rejstříkem. 

8.. v knihovně N ostioké v Praze, porpsar:1Ý Šimákem v Rulko
pisech majoratní knih. hrabat z Nostitz a Rbieneckuv Praze I9IO'. 

9. a ID. ku'sé opisy v státním archivu vratislavském sub D 
3;-0 b a D 373 e. První je ze XVII. věku a zaujímá pouze kai.)i
toly »Von Kriegen ... Von Fuhrung der Zeugen«(. Druhý je opis 
novější, podávajíd pouze prvních 60 článků nept-etržitě počíta
n~Tch . 

Vytištěn byl překlad ten v S chi c k f u s s o věN ew ver- ' 
mehrte Schlesische 'Chronica (ve V~atislayi 1625) Itr: 450--502, 
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tl to celý dle uSJpořádání českého · originálu ja.ko inserov'aný dD 
překladu schvaJovadho l,istu Ferdinalndo ... ·a. Pouze rejstřík pi'c
ložen nebyL Z ~chir:kfussovy krollliky přetiskl h0' Vv' e j. n g a r
ten do Fasciculi div.ersorum Jurium (v Norim,befice 1690) v II. 
sv. 228-258, vynechal všalk na začátku! první úVlodní část schva-
10Wldho privilegia Ferdinandova, takže zač~ná pHmo prvním ti
tulem zřízení vlaJstního. Závěrečnou část privilegia toho, umÍ'stě

nOIJ v~ zří.zení na konci, poneohal všakWeingarten ve svém 
oti:sk,u také. N ryvý otisk dle vVe.i\ngartena pOll'ídil B r a ,e h v O' gel 
ve svých Privilegi,en, Statuten des Landes Schl,esien sv. VI. 
(Vrati,s.1av 1730) Istr. 1641-1723. Jak z jednání stavů samýc:h 
jest patrno, vydání SchÍcldussova mnoho v XVlIT. véku se Již 
neužívalo, nýbrž napořád Wei/ngartenova a Bra:chvog.lova. 

Proti znění to:hoto překladu 'Ar eingartell10va a Bra-chvogllOlva 
--- že je to oltis:k z SclJickfussa nikde zmínka se neděje - byly 
sta,,~y opolsko-ratibořSlkými pronášeny námitky, a tak usnes·l se 
zemský v}'bor v Ratiboři, patrně krátce po vyjití VI. dílu Bralch
voglo~vy sbírky, J6. května. 1730,11) zříditi komisi k ú,prav·ě ~lě
meckého textu z,řízenÍ zemského. Na základě t om česk~í ZemSk)T 
sekretář opolsko-rati.bohk:(T František Vavl'inec Leichman vYlPra
coval ta/kov:)r .překlad a o.s'mič.lenná komise stavů jej zrevicbva,J;}. 
'I ext tolhoto úi~edního německého :překl ,adu zachován jest ve stftt-
11Ím archivu vratisla!vském v rukopise D 373 d, o 195 listech, 
zna'cnou. měrou prázdných. Na listu 62. čteme jména osmi,členné 

komise a da-tum uzavl'ení práce: V Kozlí 18. záH J 731. RUlkopis 
sám není originál, nýbrž úř.edni opi.s z nt~ho pořízell)· pro panství 
vladislavské 26. července 1742 pOld pečetí tohoto panstvíY) 

II ) ~uar e z , Sammlullf2: schles ischer Gec etzť r (I77I) p. 366. 
12) Překlad má nadpis: »Der kon. Erbfiirstenti.imer Oppeln und 

Ratibor aus dem bohmischen ins deutsche iihersetzte Landesordnung. 
we1che nach vorgen:)1nmener durch uns auf dem zvniundsechzigsten 
Blat zu Ende dieses Buchs l111terschriebenen vom La~de denominierten 
Deputierten flIei ssigen Revidir undCollationierung mit clem · al1ergna· 
digst confirmirten · Originali aus dem bohmischen ins deutsche lm 173Q 

Jahre mit Al1egierung; derer Lantagsschliisse und Seitenanmerkungen 
jeden Artikels nebst \...,ichtigen Registern in dieses Format gemeine 
i.ibersetzt und mit allegnadigsten Kais. u. kČln. Concession von denen' 
hoch und loblichen Herrn Standen des erstenmahl in offentlicllen Druc'k 
gegeben worden.« Tištěn však překlad ten ve skutečnosti nehyl. jak 
plyne z dalších v,Ý·vodú svrchu i také poznámky Suarc~l)vy (str. 366), 
že jeho ukázky jsou první z tohoto překladu. 
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Zemský v)rbor 0lPolsko.-rati bo:řs.ký domáha·l se ,pak již usne
~~ enim z 20.. listopadu 1730.13

) od vrchního úi'a'du slezského ' zá
kazu dalšíhO vydání překl1adu VVell1'garten.o'va i BrachvogJova, a 
vytištění tohoto úi-edního překladu . Nato. odpovídá však vrchn~ 
zemský hejtmanský úl-ad IS. ledna 173114) hejtmanlu ~IPolsko-

1:J ) Protokol sezení zem. výboru v Ratibofi 20. listopadu 1730, 

bod 19 (v stát. arch . vratis lav. Rep. 35 II. 5 h 4): » Uvažujíc jich 11 i
lost a panum stav um (!), kterak t.J in fasciculo diversorum iurium 
\iVeingarten pak také v Brachvoglovskim compendio Pragmaticarum se ' 
nacházejíce německo drukované zdejší zřízelÚ zemské v mnOh)TCh arti
.kulách s právém originalem se nesrovnává, per contra leges patriae a 
pri vilegia zdejších knížetství se vztahuje; jsou protJ jich Milosti a 
páni stav:Jvé na túm unanimit'er se snesli, aby od . pánův .k podpisům 
nýnejších conchisův nařízených dep'utíro~anýcb zem~k}'ch memorial', 
který pan zem sk)T písař koncipirovati . má, clo jE:ho cís. a kral. Mil. vy
h J tov:en}' a k dalšímu fedrování J. . Exl. panu hejtmanu zemskému 
v náležitosti odevzdan)T byl , v kterým nomine všech pánův zemsk}'ch 
s tavův při nejvyš zpomenutý J. cís. a král. Mil. nejponižený vyhle
dáno býti má, aby t é od Jana Jakuba z vVeingarten, pak také Kristiana 
Brachvogla německo do drucku uvedené a ze zdejším originálem se 
nesrovnávající falešné zřízení zemské zkasirované a kl od zdejšího 
ceského úradu zemského sekretáře na německé transumirované a skrz 
zemskou deputaci revidir a collratioriirované b)/t mající zřízení z.em ské 
do drucku dané bi/ti má (sic). ,~ 

14) List vrchního hejtmana slezského hejtmanu op'J lsko-rati'bol'
skému 15. ledna 1731 (orig. v stát. arch. vratisl. Rep . 35 III. I a.) )) Del11 -
nach I. K. u. k. M. upser allergnadigster Berr derer alldassigen vier 
obc-rn Landstande allerunterthanigsten Gesuch, vormit die von dem 
Johann J acob von \Veingarten in fa sciculo diversórum juri um und den! 
Christian Brachvogel in c'J mpendio Pragmaticarum deutsch angeftihrte 
und zu wieder des bohmischen Original'is in vielen articuli entgegen 
dasselbige Lande·"privilegia falsch in das deutsche uebersetzte Landes 
orclnung dassiger Fi.irstenttimber per Patentes cassiert und weiter Zl.T 

rlrucken inhibirt werden mochte , an uns unterm 22. tag abgeruchten 
Monat und J ahres mit dem a1Jergna,digsten Befehl zu remitti 'j-en geru-

. h et, . dass wie. eine ' oberam~liche kommi'ssion zu Combinirung der in 
bohmischer Sprach verfassteropp li schen Landesordnung mit di esen 
z\vey deutschen Transumptis und Ernij-ung deren darinnen befi.ind
lichen di s'crepantien bestellen sollen; und nun zu pfllichtschuldigster Bc
folgung allerhi)chsten B efehls bereits eine oberamtliche Commissi'J I1 
angeordnet worde. Als haben wir. dem Berrn Grafen dieses hierdurch 
in der Absicht unterhalten woJllen, \I\lorrhit derselbe eingangs erwehnt en 
d a.s sigen. s ammtlichen vier Standen ' so1chers zur N acJ1lcicht bedeuthen 
und zugleich von deren se lb en einen Aufsatz derer zwischen ih'rer von 

. \\, (',-1. Kayser FE'rdillélnclo c·onfirmirten bohmisch verfasst und ge-
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<ratibo1-,skému tÍrú, že vyžaduje si pi-edlažení nesprávných míst 
Pl-c.kladu Weingarten-Brachvaglova. K vydání tiskem úředního 

-překladu nedašlo. Teprve 177 I vytiSlkl S u are z v prvním díle 
'své Sam,mlung alter ll. neuer Schlesischer Provinzial-Gesetze str. 

-.365-:389-některé vybrané tituly zřízení apo.lska~ratibořskéha -dle 
tahO'ta pi-ekladu, a to, jak z úvodu str. 366 jest patrna, právě 

' 2 onaho svrch'-1 uvedenéhO' opisu vladis:lavslkého. 
- Text autelntického pi-ekladu odchyluje se v prv,:1í č~tsti velmi 
--podstatně ad W eingarten-Brachvaglova, ' v druhé razdíl jest jen 
l1epatrn:)r. Za ta přilPaduje ke konci ,překlad celéhO' obsáhlého. rej · 
"stHku, čehaž u 'vVeinga,rten-Br,aJchvoglla není. 

Zřízení apalsko-ratibařs.ké bylo vydám.o prO' Ratihařs,ka, 

Dp'Úllska, H. Hlc.hovskú. Sti-elecko, Slavětkko, KozelS!ko, Tošecho, 
Olešska, LubIil11ska a Nemodlinska. Recipo:váuo byla později také 

--v Býtoms'ku. 1ti
) Piisabilo nepHmo i na zel1lský- soud sěveřský.16) 

Zřizení to nebylQ ve své ptlsobna'sti dotčena ani zábarem 
.:iPruským. I pa něm se ha užívala bez nám/itky a bylo pouze čá
stečmě odstraněna ,zaváděnlí/m v'šeobecných zákanu 'pruSlkých 
2vlá,ště v Landrechtu 1791 a soudního řízení 1793. Ostatně dle 

. -těchtO' zákaniktl pravi'nlciální zá/kony měly býti sestaveny a zpra
:'COlVáll1y, ve Slezsku však k těmto statutům ne,došlO'. Tam se 
_prostě na dalplllllěnou užívalo zákonů dosavadních. V jaké míře Se 

todállO V- jednotlivostech, a tom ,p',OUČÍ': K a mp t ,z, Die pro.vin
.zial und statutarischen Rechte in der preuss. Manaf1chie 1826. -
,S ty 1 0'- vV e s tar 'p, Provi-zialreoht vIQn NiederSlchlesiel11', nebst 
--e iner Uebersi,cht des Oberschleslschen Provimzialrechts 1830. -
Pac hal y, Das Schlesische Pravinziallrecht 1831. - VIv! e nt z e I, 

:Da,s jetzt best~hende Provinzialrecht des Hrzg. Schlesien 1839. 

3. Zříz'ení těšin'ské. 17 ) 

Roku I572 vydáním velikéhO! prívilegia těšíns,kého 1 8 ) dastal a 
''Se stavů m těšínski m podoGných práv j~ko měli stavové OIp-olsko-

dru'ckten Landesordnung' und derselben in Weingarten und Brachv::lgel 
-befindlichen deutschen translationihus sich hervorgebenden differenzien 
-und falsch i.ibersetzten passuum abzuhersche, solchen aber fordersambst 
,.dem konigl. oberambt einzusenden. q: . ,ď 

15) G r a m e r, Chronik der Stadt Beuthen 1863. 
16) . K u ť r z e b a:, U strój s~dowy ks-o siewersk. · 190I. 

17) Literaturu- viz pozn: 9. 
J.8) Viz svrchu pozn. 4. 
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·rátibořští a upraveny jsou · zároveň některé otázky · týkající se 
recepce českého práva i na TěšínSlku. Na zákla·dě tom ' Nníže tě
'šinský Václa.v se svým,i rady p. MiIkulášem Ka'rvinským z Kar
viné a na VeJtikých K.!ul11oČÍclch maršálkem, Ji.řím Laryšem z Lhoty 
a na Karviné sudím, V áclave.m Rutzslkým z Rutz a na Rudici 
Kancléřem i ' s jinými soudci zemský:mi a vším rytíi'stvem , jak se 
:ptraví v úvodl11,ím patentu, sestavili z.řízení zemské, které dostalo 
pOltvr,zení knížete ma Těšíně ve středu den sv. Jana Křtitele (24 . 

·červma) 1573. 
Originál tOlho.to .zřízení zachova!1 se nám v zámeokém archivu 

tě.šínSlkém ve fas.ciklu »Landtcso.rdnung«. Je to sešit o 24 papíro
-vých listech prota1žených červenobílou hedváblnou šľíůrou, opa1tsře
nou na Iposledlním listě knížecí pečetí phtisknutou. N a témž listě 
je pod\pis vlastnoruční: »Vádav kníže těšínské m. p.« -

V této podobě, bez sankce králo.vSlké, Lylo pak zřízení to 
·vytištěno r:)ku IS74 pod titulem »Práva a zhzení zemské knížet
ství Tě·šínského. Vyti.štěnó léta MDLXXIIII.« 

Vydání to-to jest knížka .malého: kvartu 00 33 listech textu 
.advou listech rejstříku. Na titulu jest těšínský z:nak. Na 1istu 
33 čteme tis,ka,ře: »Vytištěno v HOllo~mlúc·i u Šebestiana Olivet
:.s.kého z Olivetu.« 

Uprava textu je provedena tu tak, ž·e nejprve (list la) je vy
-tištěna první čás,t schvalovacího. patentu V áclavov,a z 24. čCirvlna 

1573, na 1'0 (list lb) ce,lé privilegium .z roku 1572 uvedené slovy 
"» obdarOlvánÍ a Iprivile,gÍ'um, .které sme jim časlLll11edávno minulého 
z ' lásky na,ší stvrdili, tuto· Slme veps,ati plQoro:učiti ráčili, kteréžto 
'obdarování aprivii1'~giu'm takto Zlní,« dále následuje vlastní text 
úízení zemského" který je ulZavŤen druhou částí schv.a.lovacího 
:patentu Václavova. 

Původní toto! vy,dání z roku 1574 známo jest mně dosud 
·.pouze v jediném exemplá:ři v městské klliho.vně vratislavské sub 
sigmo 4 O 1019. 

Zřízení .zemské takto sestavené nedošlo však příznivého pi-i
jetí. Většina stavů postavila se proti Iněmu.19) Kníže Václav 21. 

'srpna 1579 stěžuje si na tento odpor,20) .který ,překon.ati nebylo 
-mu SOUlzelno. Neboť v li,sto.pa,du téhož r,cku zemřel. Za nástupkyně 

19) K a s per 1 i k, Wenzel von Tescben u. die Stande, N otizblatt 
=r 874. -

2()) B i e r !ll a n, G eschichtc der Furst. T eschen (,863) 205. 
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a v.dovy jeho kněžny Kateřiny Siďoll1ie, k~crá po dobu nezletilQ-sti 
syna svého Adama V áJclava vedla vládu v zelni , spor trval. Roku 
1583 stavové těšínští žáda,jí čes:ké ll.řady, aby jim byly v tomtD. 
SiPoru nápomocll'y.~I) Dvě , léta na, to, svo1lala kněžna na 14. února 
1585 sj ezd zel11'ský, na kterém spor měl b)Tti vyJ-ízen; avšak ke· 
slcbůzce vůbec nedošlo. Za to byla vyžádá:na v této dOibě dobrá . 
. zdání ·0 celé věci od vr,chních tpráv IliJPs,kého a vra,tisla,vskéllO ti 

také k'ur"first S3Sik)' ,pokusil se o s.prostředkování, vyslav do Těšína 
svého radu .Abrahama Bocha. Koneon,ě došlo, sllad také přičině
ním Rudolfa II. v Polské Ostra;vě 30. června 1590 k sformulo- · 
vání Inámit.e·k stav o\vských, s·brnutýchv devět článků. Originái 
této deklarace na papH-e psaný se šestnácti phtiskn utými pečeť- , 

,m(jes,t 'v zámeCikém ar·chi~-u těšínském (Laude.sord.t)img) . Zr ,ro
s ti<~dkOlvání Bochovo asi zlpiisobilo, že deklarace byla sepsána uě-

. me~ky. Zdá s~, že později byly .vyžádány ještě další podpisy to
hot o projevu, lieboť pozděj,ší , Oti·~,1s jehQ' ve . zř~zení , samém (viz. 
do le) má po~pisy 5 pánů a' 39 rytířů. 

Prob1ěžnu pořízen byl dle úvo.du text na pergatmemě a s tím 
,~li Jiří S 9bek mladší z KOl-nic a FrantÍ'šek 1ileókot do Trenčína" 
kde Ikněžna tebdy dlela. Ttl pak došlo k projevu klněiny, kterým. 
s,e Inámitkám sta:vů vybovoval,o 20. Hjna 1590. Projev německ:V 

. pSan)T lna pergameně zachován jest v ori,ginál\::' be,z p ečetě v zá
me,okém archivu v J ěšíně (Landesor·dl11.ung), kde vedle toho jest 
ještě talké na papíru ps~ná vid.í\mace jeho pocl pečetí města Tě- , 

šína z ' nS. ledna 1629 . 

. Po vyrovnání tohot.o sporu 'potvrdi,l takeRud.oH II. dvěma' 

1'istinarni českými lila p~rgameně psanými . a stejného dne v pon
dělí 'po neděli EX~l11di (27. kvčtlha) 1591 vydaný-mi' jednalk :zřízení 

ze.mské, jednalk privi.legium 1572, které do potv'rzerií t oho jest 
ilnserováno. Originály oboupOltvrzení jSOLl y zámeckém arthi vu 
těšíriském (Lancles·ordnungen), kde se mimo to (ve fasc. Privile
gia) nélJchá..zí německý přel<lad Rudbl1fov,a potvrzeni úízenÍ zem
ského. ' 

I vydátla konečně 1592. v Olomouci II dědiců . IvIiEch ta:lero
v)Tch ,znovu »Práva ~ znze1ní. 'knížetství Téšínského 1. P. 
J\lIDLXXXXII.« Jest to .kllíi,ka mal,~ho .kvarttu b 53 číslovaných 
a 12 nečÍslovan)' ch tliste,ch, kde v-ša.l< hst 44. chybí Ozdobena jest: 
na t~ tu;lním liste znalkem ' knÍž·etstvíTě,šínského. 
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Obs,ah zřízení upraven nově pi-itištěnlm i-ady svrchu citova
ných listin takto.: 

1. I-S a Potvrzeni Rud olfa TJ. privilegia 1572 i S, insero .. 
vaným tímto priviiegiuem. 1591. 

1. 5 b--53 a slovlOě nezm:ěněné zřízení z roku 1573 s vymechá--
ním !p1.-ivilegia 1572 a rejsti'íku 

1. 54 a-6o a deklaracestavovs'ká 1590 (německy) 
I. 60b-62 a prohiášení Kateřiny Sidonie [590 (německy) 

1. 62 b--63 b R'U'doLfovo potvrzení zříze.ní zemského 1591 
,1. 64 a-65 a rejsti'ík. 
Tisky tohoto druhého zi-ízení nejsou téLké pi-íJiš če-né. Znám 

dva. J e.deú} . jest y Serš'1.1Í:kově museu v Těšíně juridiea 19°7 _ . 
2 H VII 29, dle pClznámtky z ,majetku kancléře kllíietství těšín 

g'kého Bedřicha Jil-ího Vlčka ,z Dobré Zemice a na Hl uč.íně 

(1720) . Druhý jest v zemské knihovně . moravské č . 6531. 
Vedle tisků také toto zi-ízení bývalo o pisf)vúno. Ojpis,y ty 

vesměs se shodUjí se úízením 1592. Jsou to: 1. V museu SerŠtní-· 
kově v Těšíně, malý kvart o 69, i listy se s tiskem shodující. Ze 
XVI1. sto;. Jie pUZD-. »!.666 FriderÍ'cus vVochlUsGoldber,gensis, 
p . t. praeceptor magnificae et generosae pubis Laryssianae ' ~n 
K<lirwilLa. Aetatis suae 52. Manu proprirt. SoJi deo gloria.« -
2. v státním a,rchivu vratislavS!kém D 388, kvart o 62 listecb. _.-.' 
3· v ·knihovně musea českého lIT. G 10 o 53 listech. -- 4 . v knihov
ně Osolinskich veLViově Č. 66.l. Uvádí Hostel 1. c. 839 5. no'vo
cIlolbý olPis v zem . archivu českém 62 E 5. 

T ,a;ké těŠíl11 .ské úizení by lo přeloženo do němčiny. Uprava 
těchto :překladů jest rihllá: 

I. V Šeršníkově museu v Těšíně snb. DD II. G jest .německý 
pí-ekiad zřízení zemského obSJazeal za »Der Stadt Dallztgk WiH
ld.ihr 1597« na f.oliu 138 pod titulem ).·Fo,lgct ,die Landesordnung 
des Fii1-st. Tes·chen«. Obsahuje překiad ze11ls,kého zřízení 1573, 
ke Ikterému pi'-iip'oljem jest text deklarace sta.v.ovské i kněž,ny Si
donie . Oba maje,státy RudoHovy jsou vynechány . O pl1vodu ru
kOlpisu ·sděl,uje poznámka na konci listu k,n,ěžny Sidonie phpojená: 
}> A . 1639. 12 Martii hacc descr ijpsi Tesch:mi Jacob Kr,echwitz 
m. p.« 

2. V Šeršníkově museu jest dále snb . D D \ / 11. 1'2 kvartový 
ruk.opis o 92 listech ; ,kde jest opsán týž text j3kC' sub. I uvedený. 
O původu jeho 'máme poznámku: »A. 1649 den 20. Julii ist diese 

Sborník yěJ. lHávuic_. ;l. s t Ůl I í h. 17 
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Landesord null,g VOI:1 ]. F. G n . H erzog-in EEsalJeth L ucretjae in 
die deutscb e Call1ze]1,ey gegeben y,rorJen durcll midl (podpis 

ustřižen ) . 

3. D'Elv.'ert H. S. XXII. 3. uvádí, ze' pi-e:1dacly některé jsou 

v mit)i S!terstviu vnitra ve Víldni snb Maehren. 
4. Ve FranJtišJ ově mus,eu v Brně :Ms. 205 (te x t mně ne-

známý) . 

5. Univ. knih ovma ve Vratislavi Cocl. IV. »L andcsprivjlegia, 
Ordnung u . Statuta des Furst. TesolJen Ao . 1629« m á i1a li-stu 
6- 2 9 překlad ]\: USll zřílzení, a to od potvrzerií knížete Václava 1. 

až Ik útulu o dcerách osirelýc'h (iIl1'dusiv,e). 

6. T ýŽ kus jakd čís . 5. jest také obsažen v manuslkr~ptu mu
sea rr:ě s:tského v Opavě č . 2656 '11:a 30 tnečíslovan)ch li stech. 

7. Konečně má těšínský zámecký archiv v deskách 58 sub 
Sta.ats- JJli ·d Landesverfassung- úplný překlad ziízetl lÍ 15 92 . 

Vytištěn byl ně.meck)T 'překlad zřízení ;'rČ'Ší' ilSkého ve vV e i n
g art e n o v Ý ch FasócuJ! diversorum juri1l111 ( I690jII.· 309 až' 
337). Text vVeingartenův shoduje se úplne s ruko:r iscm pod čís . 7· 
uveden)'11l. 22) 

Když dospě l kníže Adam Vá.c1av a ujal se vlády, potvrdil 
..... tavŮlm jich .prá·va i 'zÍ'Ízení zemská hstem ·::1a Těšílnč v pátek po 
narození Krista Pána (30. pros.) I 594~3 ) s klausulí »v ;a,ks' i'ega
Jiá\Ttl, s\'obo dám a ' s;užbám na:šim lm Ížecím, které nám p ovinni 
jsou, bez·e ško,dy «. S potvrzením tím shoduje s·e také potvr'zeúí 
E ,liš,ky Lukrecie da.né na Těšíně ve čtvrtek před sv. :Mat.o~ušim 
( 18. září ) 1625.~4) 

R ozhodnutím A·c1ama Václava na Těšíně ve č·tvrte.k pi-eel sv. 

22) Chybně u)Tv á uv~děno, že německý text tě š íJ1skéhJ znzení 
,o bsažen jest i v S chi c k f u s s o v ě, N eue ve rm ellrte Schlesische 
Cl~ronica (I625) III. SIS. Jde tu pouz e o překlad privilegia t ěš ín skéh o 
z roku I572. 

23) Orig. p ergamenový s utrženo u peče t í v zámeckém arcbivu t ě 

š ínském. Tamtéž ve fasciklu Privilegia opis knížecí kancelái' e těšínské 
,da.tovan)T 3. Z;11-í 165 1 a úi'ední německý pi-eklarl jeho t éže kanceláře 

z 8. září 165I. V mu seu . Matice opavské éís. 58 . . ie vidimu s vratislavské 
městské rady téhJž privilegi a, datované 4. září. 1624. 

24) Orig. p erga m enov)! s pe ::'etí visuto u v zámeckém archivu tě

š ínském. Německ)' překlad pořízen)' kanceláří kníž·ecí 8. zái-í r651, tam
též ve fasc . »Privilegia «. 
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Tomášem (::w . pro~.) 160i!5) provedena změnač1. 4. na li stě 34 
zřízeni zem.skellO »)'0 nál-ku poctivosti«, takže tento pi-edmět pu~ 
vodně zvlfl;tllímu tr,i,DUlnáiu klt1ížete a cizích soudců vyl1ražellÝ 
přešel ,k pravidelnému soudu zemskému. 

Oblastí platno-sti zem,s,kéh o- zHzení těšínského bylo knÍ/.cts tví 
Těšínské i všechna stavovská panství nedloubo pl-ed jeho vZillikem 
oddlě: l ená (Fľ)T,dek, BíI.slko, Fryštát) i později oSRmosta-tnená 
(Ráj , Něm. Llltyně, Rychvald, Dmnbrová, Orlová). Heci,pováno 
bylo ú í,zení to- i na svobodnén1 palt1ství Blštil1~-kém,. :':(j) Vla:chslav 
s,kém 27

) 'él. HJhumirnském. Působilo talké nap0měry Osd~timsJ<o
Zátorské. 

Ta!ké zřízení těšíns,ké přetrva:llo dobu b:tvy bělohorské j váJ.ky 
třicetileté a bylo 15. čerrve1l1ce ' 1639 Ferdinandem III. ,znovu po
tv.rz eJ:-:o .::! 1=' ) PO'tvrz'ení to bylo také obnoveno za Ferdinanda IV. 
1653 .2°) () Kar.íu Y 1. víme, te vyžádal si 23. duhna 17 r6 před
ložení 'pi-epi Sll úízenÍ zemského těšínslkého, a to s paginacÍ ori
gináhl. ~O) 

Po odstoupe,ní Slezska Prusiku .zůstalo těš ínSlI.<é zřízení 

v ,prus,ké části" to jest na VL;ldislav'sku, Blštíns·ku a prus~e části 
Bo humín ska . nedotčeno /11) pozdější 7..měny byly tam t _,téi ja.,lk-1 

při z~izení O-polsko-ratibúi·ském .32
) 

Užívání těšins:kébo ú-íze ll í v česJ<é ohla'stí uylo potvl:zell C) 
Maái T .erez: í listem z 20. června J750 .33) KonečnĚ: pa,k dvorním 

~:;) Orig. perg. zám. arc h . těš. - Opis kanc. kníž. tamtéž » Privi
legia < z 3. září 1651, jakož i německý úřední překlad z 8. zái-í 165r. 

26) Z i v i (; 1' , Geschichte des Fiirstentumes Otas 1. 1906. - B e l
l e rod e, Beitrage zu r Schlesiens Recbtsgeschichte 1.-V . 1898-19°2. -
O pokusu vytvořiti zvláštní zřízení bllš tinské viz B o II m e, Diplom. Bei
trage IV. 193-4. 

21) Ve Vladislavskll potvrzen'o užívání t'Jhoto zi-ízení výslovně 

roku 1666. --:- H i r s c h, Rechtsgescbichtliche N achrichten der ehem. 
M.inderstandesberrschaft Loslau, Z. G. Schlesiens XXX. . 

~8) Orig. perg. zám. arch. Těš. s u loženou pečetÍ, Tamtéž dva opisy 
t éh ož privilegia jeden ve fasc. » P~ivi l egia < , druhý v »A lte-Káuf e «. Ve 
fasc. »A.lte Kaufe « i německý překlad . 

~fl) Dle B i e r man a (Gesch . Tesch . p. 307) s t a lo :-; e tak hrabětem 

Oppersdodem jako přejímacím k'Jmisal-em po smrti kněžny Lukretie. 
(0) Orig. těš. zám. a rch. sub Landrecht Teschen 35. 
.;1) Sty 1 0 - 'N es tar p 1. c. 559. 
:)2) Srov. pozn. 16. 
:] ;.) Potvrzení to ci tuje D'E 1 ve r t H . S . \ TIT. 2-+4. - S} á 111 rt ve 

17* 
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dekretem z 2 0. i-íjna 1796 Č. 17 fn byl ,něme~lk ý překlad zříz eftl Í 

toho ' sdělen guberniu moravSlko-slez5kému. S-i ) 
V X·VlII . a XIX. století ustupovaly ovšem jednotlivé části 

těšín ského zi-lzení zákonodárstv í 5jednocLljídmu jednak práv o 
če skýd1 zemí , jedna]" centralisuJícímu iP ozději t . zv . právo r a
kouské. 8 5

) 

4 . Přehled obsahu ' zřízeníopolsko-ratibořského i těŠít:: lského. 

Zi-í!zenÍ opols.ko-ratibořs,ké a těšínské tvoH sice význačn o u 

část recepce českéh o práva v Horním Slezsku , nikoli všalk jecli
nou. Nelze 'proto v jeji,ch rámci ,cel'ou otázku vylíčit i, třebas by
chom !přibrali i obě ve liká privilegia týchž kníietstv Í. Můžeme 
pro to prozatímn ě pOIdati pouze stručn)T přehlecl .obsa'hu úízenÍ 
i privilegií jmetn'0valných .t:6) Jako česká._ ,rt morav ská zřízení nemají 
ani obě h Clr~'()s l ezská zi-ízení ž.á dnéh'o 'p.resnébo systému , i~ adíce 

za sebe rubr~ ky zcela libovoln ě a v ~nich také č l ánky jednotlivé 
všelija'k umí s ťujíce . Celkově lze I-í,ci , ze .obsahují: I, ústavu a 
správu, 2. zem S!k}T soud , 3. nezletitost a žens,~é p ohlaví , 4. poru 
čemství nad nezletilými a nerozumnými , 5. děleni statků , 6. pře 

v od statků , ;-. dluhy, ,8. ško dy, 9. věno, 10. dědické právo, I I. 

hraniční právo, 12. trestlní právo, 13. svědum í, lLl·. 'O statcích sd
sk)",ch , J 5. některá ustanovení p o,licejníbo rázu . - - Z , každé 
z těchto otázek sebrina je řada různ.ýc ll ustan on ·q í,která V 3 č1k 

je nikteréll< nevyčerpávají. V p oc1r Clb~n o st ech je s t strU Č l1)T 'přcbl ed 
obsa'bu asi tento ::; í) 

I. tJ s t a v a a s pr á va: S tvrzena l1 er,ozdílnost a\ nezcl.ziteJ
Host ze'mě (J531 č l. 1 ;- 0 3 ; 1572 č l. I), v)!sady stavov'ské (1531 
č l. 3 ; O 4) , držba sta,tkú (153 1 č l. 4 : O 4 ; 1572 č l. 2) , ilokbvání 

sv).-ch dějin ác. h Tčš í n s k a ( I ~f9) s tr. 8,,1 zmii':l1j e se , že pot vr ze ní j e sp o lu 
s o pi s em v p r es idiální kance lál-i kr a j sk éh o soudu t ěš ín s k é h o , Dnes obé 
j es t n eznámo, 4 soudu těš . není . 

:\4) D 'E I v e r t , H. S. VII. 244. 
:'G) K a p r a s, P r áv . d ě j . 1. 105 . 
;:1;) B ud e také tř eba p o drobně s rov nati u s t a novení h o rn c s l ez s k~· c h 

zřízení se vzo ry m o ra VSk)íJ11i a č esk {;mi . Obm.ezen é mí st o t o h o t o článku 
b rání vša k n apr os t o provésti tuto o tázku již v rámci t ét o studie. 

37) V d alš ím citováno j es t zř íz e ní op,o l s ko- r atib oř s ké . 0, t ě šín ské 

T, pi-i čemž připo j ené číslo značí li s t v ydání z ro ku IS63 a 1592. Pri vi~ 
legia jsou citována roky 1531 a 1572, člán ek za nimi uved ený v za t 
z mých sv rchu uvedených vydání obou priv illegií . 
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(v Oj-olí 1531 čl. 2; O 3 ; v Těšíně 1572 čl. ll, T ó), tažení za 
hranice oomezeno (r S3 I čl. 6-7; O 4; T 6), Ud~lell zemský zll1aJ..c 
(orel zlat)r v mo drém poH [153 I čl. 13; O 4 J) ,pečeť zemskéi i pečeť 

kancelái-e (1 531 čJ. 13,16 ; O 5) . Ustanovení o berních je iJoLlZe 

,- p r ivdeglích (1 531 č1. 8; 1572 čl. 3). 
N ikdo nesmí proti králi Cli českému státu ,sloužiti pod ztrátou 

statku (O 53). Žalolba 'poddall.1Ý.ch j, e krá-li j e ' vyloučena, Jen stíž
nost na hejtmana Op-ol. (soud zem. Těš,) p,řilJUštěna (O 58 ; 
T 50). Mě.šťané zemským zbožím trpí se zemi, šlechta měs~sk)" iTI 

s městem (1531 č1. 5; O 45, T 39). Stavové mají l:i rávo bez cla 
a mý ta ryby na trh, jakož i v,šechny ,potřeby Ipro vlastní hospo
dářství i z něho ,riQ ziti (1531 čl. 17; O 58). Stavové ~lemají i icl ů 

chova,ti bez vů l e ,krá le (O 60). Zidé llesmÍ poddaným a na věc] 
kradené 'půjčovati vltbťic, jina'k jenl úročiti 2 haléři týdně hřivnu 

(O 60; T 52). 

Dohled na statl:)' špi tál sk é a zádušní pati-i h ejtmanu, před 
jehož zás.tu,pci s:k ládá se z 11ich účet. Odpr'Jdej jich možný pOllze 
za sOluhla su soudu (O 22) . Na fary jes t i-ádné osoby sázeti, jim 
vsecbny dáv!ky pl1atiti Cl. 'Pa tro n nes'mí si z clikh o:clLl farních ničeho 
vymiňovati (O 22 : T 29). 

Doplňování ú-í zenl í zemského jes t právem zems,kého soudu 
s králem, kní'žetem (O 61; potvrz . Fer,d. I 562; T 53) 

Sněm z,emský ,svolává krá l neb hejtman se soudci , účast je 
povimlá, volíva'jí se Ill,a něm osoby k obecnému Jednání za zem I 
(O 7). 

Ka!ncléřem má b)rti o,soba šlecht.i cká domácí, usedlá, ikráli 
pi-ísahajíd (1531 čl. 16; O 8). ŘízenÍ' vkancelái-i je písemní. 
Tato pouze stvrzuje pi-edložené list in y (O 9; T 18). Podrobně 
porpsány jsou taxy a způsoby listů (O 8-9; T 17-8). 

V rchni'm hejtm,an em (,na Těš . maršálk e.m ) jest osoba stcjlt1é 
kval1ihkace jako kano1,éř (I5 31 čl l . 9; O 5; 1572 čl. 5, 'kde stavové 
Č : 1l1í návrhy 3-4 kandidátLl), přísahá však zemi, že ji zadl')vá 
při právech (O 5--6). Uděluje .léna (1531 čl. 14), přijímá stíž
'nosti, cestou smírnou snaží se odstraniti ro,zepi-e ve svém bytě 
s nětkterý;m.i sondci (O 6-7). 

Sudí zemSlký clostává plat (O 24). 
Písař zems'k ý jest přísežlný, zemským soudem za hodnéh o 

uzna.ný (O 26). 
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2. Zem S k )7 S O u d koná ·se dvakráte v roce v pevných ter~ 
milt1ech (1 531 čl. 23; O 23; 1572 čl. 23; T 6). Přísedící-mi jsou n-;). 
Opol,sku bejtmari, sudí, Ikancléř a 15 soudcLt (U 23 Ljinak 1532 
cl. 25 - lJ~jtm . a 12 přís.]), na Těšínsku maršálek a soudci 
(1 572 č. 5), kteří p-řísahají (O 24). Sedění Jicb upraV'eIno tak, ie 
up-ro:střecl ecl í bejtman (k níže, maršálek) , po levici su dí, kanclér 
a Ipi:íse.dící rytí,ři, v ,pravo přísedící páni. Nový přísedicí je po
sledním (O 24; T 7) .Po ·dobu zasedán.í dostávají pi'ísedící stravu 
na Opols/k u vůbec, a to i Ipro. če l,eď (O 23), na Těšínslku pouze 
jecln10u za clen (15 72 č,l. 7). Přísedkí může se v zdá ti. Dva bratři 
[likdy nesm í zárov,el1 v soudě zasedati. N ovébo ,př ísedícíh o jm~

nuje hejtman se soudem (Těš. ,kníže, maršálek se soudem). 

Vši'cbni č lenové nemusí bS/ti přítomni. Stačí 'přítolmnost devíti 
členů (O 25; T 8). N edO'stavení se ;n'utno omluviti. Dříve, ':Jež 
,soud skončí, nikdo nesmí odejeti. Také hod inu soudu třeba za
chovalt i IPod lJókutou (O 29; T 7 a I I). Po cel), s.o ud musí býti 
přítomen prokúr,ator jalko zá;stuf ce soudu (O 34) . 

Soud začíná ráln'o, form'ttlí zahajovací. Rušení jeho jednání 
neoprávněným vstupem do šranků , khkem, baněním trestá se vě
zením a pOlkUtOIU. 1vIim o p řísedí,cí nikdo nes'mí míti ·na 'oudě zbraň 

(O 25 a 27; T 9--1 0) . Jedná ní i-íclí soudce . Přísedící musí býti 
pozorni. K ·do jest s některou stranou v,e sporu, nem,ů že na soudě 
ve věci strany té zasedati. Soudcové Inesmí stralnám raditi (O ~2R 

až 30; T II-12) . Jednání celé je české, cizí li sty s,e přek l ádaií 

(O .)7·-- -8; T lO ·- rT ) . Pro úkony soudní stan oveny jsou tax';: 
·(0 28). O poku tách do truhlice soudní propa,dl)Tch' r ozhoduj e 
soud. (T 17). 

]a;káko'liv svép omoc Jest 'pří-sně za,kázána (O 32 ; T (3). 

Sou du ' podléhají vedle šlechty také ,duchovní a mě'šťall1é ve vě

cech zemského zboží (153J čl. 5; O 44-45 ; T 39) . Král v ',ou
kr ')m:)Tch věcech odpovídá zásh.1lp cem (1531 č l. 27; O 33 ; 1572 

č,J. 16). OCli sám musí is úřady svými u něho ~e sporech žallo'Jati 

( 1531 č l. 10; O 33; 1572 čJ. II a r6). Cizozemec, cIlCe-li žalo
vati, musí se zaručiti (O 34; T 14). 

Forma Iptthonu a obvinění rokem po,lložen)'m (T 15). Stra,na 
ža.lovaná mu.stí půhon dosltati nejméně čtyři !neděle před soudem 
(T 16). FořaJd ža lob jest, jalk by ly p odány (O 26), sirotčí a vclov
sk~ mají přednoSlt (1.572 čl. 6; T 9). Odklad povoluje soud 
(Ci 26) , avšak r.le jV)'Še lH dva soudy (O 31: T ] 2). Onemocl~í-l; 
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náhle strana, po;le dva pi-átele k soudu (1' ul,). Nedostavení se 

nu't.nJ o'lTI]uviti, falešné omluvy se trestají (O 31; l' 12 a 17)· Ji
nak do jde k rozsu c;,ku pro nestání ve lprOS1)ěch strany do stav i',,-ší 
se (1' 16). 

2J tranamůže si oS'o·1J,ním (~le listovním) zmocněním zříditi 

zástupce (O 34; T 14), zvláště může jmenovati poručníka na zisk 
a ztrátu (T 14). Kdo sám nemůže ani pi-i sV,QrU vésti ani zástupce 
si Jmenovati, tomu záshlpce jmenuje soud (O 26; l' 9). U ,myslné 

opuštělní soudu trestá se náhradou š:koďy (O 32; T 13). 
Dúkazy strany musí míti 'připraveny (O 31, T 12) . P,řísabu 

vylwnává str.ana sama (1' 16), a to .před ukončením sOludu (O 3 [, 
T 16). O nálezu r ozlTodlnje většina SOL1,dcLl (O 28, l' II). OdSOll ' 
zený nese náklady, pro které j.s,ou stanoveny taxy (O 32--J ; 
T 13--14). Pře ukončená nemůže býti zlepšována, třebas roz 
sudek nebyl ještě vynesen, leda diika,zy nově Inabytými (O 30 ; 
T 12). Kdo se nálezu !protiví, .jest odbojníkem (O 49 ; T 41). Exe
kuce prová,dí se uvedením ve state,k sudím a 2-3 rytíři (O 32 ). 

StéJnĚ: Sf exekvují v3Troky rozhodčí (O 49; T 41). Konečně jSllU 
. tu ,některá ustélJl1,ovení o glejtech (O 34; T I S). 

.). N e zle ťi 1 (I st .a ž e n ,s k 'é p ohl a v í. Hejtman i soud 
moho-u let u žiti i phčiniti (,0 17). ()tec může n~fídi1:i, aby syn do-
3tal statek ve 20 lete.cll, dcera až ,se vdá (O 17 ; T 26). 'SiroteL 
nC:lletilý statl<em vládnouti nem11že (O 17). Brat1-i nez.1etilí zt't
stávajl Ll nej s,télJršíbo bratra (O 20; T 29). 

ÍJcera ne1provciamá bez !poruční,kll nemllže ničím clis,ponov ~ttí ; 

~-; 'al ~dky VŠélJk m nIlou (T 20). Osiřelé dcery děclič,ky vrchn'Jst 
nesmí prov,dati bez vůle příbuzný ch (1531 čl. 19; O 13; T 22) . 

PrúvdaJy-lí se bez taikovébo souh lasu samy, ztrácejí polovici dě
dict'.,! Pi) otci i matce (na Těšíll1's'ku celé), leda by souhla,s tenbyi 
tl,:d.razen svo,lením pána, v jehož službách js'ou . Zíehčila-li se 
dcer:t tako vá, 'nemá více dostati neP/9 dědi,ctvl (na Těšínsku nic 

t O I :l,; T 22]) . 

Ccery vůbec chovány jsou u ma:tky i1ebo u bratra (O 20). 

/~. f' o ruč e nI s tví nad TI e zle ti 1 )T m i a n ,e r o :?: . 

'J rn 11 Ý m 1. Není-li otcem jmenovaného poručníka , voláni .iso'u 
k !J Gl"l'IČCl1ství nejbli žsí pHbuzní . Z někoEka stejně oprávněných 
vybi-rá soud (kníže [O 16; T 241) . Nad nezletilými bratr}T m á po
rncenstvi nejs1tarsí bratr (O 20). Nepřevezme-li p-říbu ,zl1Ý poru 
řu, ství , ztrá,ci ITl {lPrtd' (1531 čl. 20; O 14: T 22 ). Ne'1 Í-r příhnz 
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n:ích, ustanovuje t:ufučníka hejtman (kl11íže) se s0uuem. Poruč
llÍ'kelf! nt::ismÍ b),ti marnotratník (O 17; T 25) . Poručník ujišťuje 
h::,;t.E.nl é:i. rukojmími; .1lemúže-li ujistiti, ztrácí .poručeil1stVt. Při 

n31stou~oel1í poručenství zřizuje se inventář (n.a Těšínsku činí t::tk 
J~G knhcCl poručník (O 16-7; T 24- 5). Statek předlužen;' 

.z to.zkazu hejtm,ana a sOludu se prodává (O 17; T 26). Poručník 
rle3miL1Zé3.Vlrai1 smluv s,e sirotkem bez souhlasu k,nÍžete a soudu 
(T 25). Peníze sirotCí ro,zppjčíse na 8ro (T 24). Po ukončení j)8-

1"l1ČenstvlSikládajíse účty. · Poruča1í,ku ,patří náhra:da za práci 
(Opol. : Is důchoóú ročních, Těšín dle odhadu, O 17; T 25). Pl) 
úC.tech PQinllČenec kvituje poručriíka pi-ed soudem \0 18; T 26). 

Nerozumlný dostane poru,ční:ka z rukou p-i-íbuzný·ch . Došel-li 
by rozumu, může jednati sám. Dohled nad správou tohoto poruč · 

níka vede úřaicl (O r6; T 24). 
5. D ě ] e II í s t a t 'k 11 musí pi-ed soudem (Těšín kancelái'i) 

hS,ti stvrzeno (;] r8 ; T 26). Otec mLlže oddě:liti syna jen s jeho 
vůli; 8yn 'nemúžc dílu svého žádlati . Bratr" Qid bratra může žádati 
t;djólenl (O 18; T :27). Tu 'pa,k starší dějí, mladší do čtyi- neděl 

volí (', ) 20'; T 28} . Otec miHe dorostlé syny všechny s jich vIllí 
i~ště za zivola l"llulditi (T 27). Bratr bratru nesmí díl utráceti. 
Syn nesmí, dotkud nlení v držbě svého ,dílu, tímto pi'edem dispo
n·:.'vati (O 19; T 26-7). Syn zletil)T však může mezi živými 
s,v-ým dilc.m naJ<lárla1"i (T 27). Sídla panská se ,nedělí. Spory z dě · 

Iení l)atri k soudu ?:c.mskému (O 20: .T 28) . 
S1-'(.lk)' stYrHljl se kanceláří na základě svolení soudu (O 20), 

na TěšÍt:sku stačí take smlouva pís,emní o sedmi pečetích (T 29). 
6. "P i' e vod s t a t k Ll děje se kanceláří, kde zá1pis o' tom 

-stan,; se d matrik (O 9) . K l1,PY i věna potvrzuje hejtma'n (O 6). 
-Správa ph J)i-evodu trvá ; est ne d ě l (O 21: T 29). Neupozornil-li 
ža:nvan:~ správce sycho na Slpo r, ztrácí VtlČ.i němu nárok (O 21). 

Práv,:)", trh v,kr-o Č1ti ti-eba nplatniti do; čtyř nleděl ld trbu (T 29). 
7· D I u hy JSou buď llsty ·dlužními bez rukojemství nebo 

s ru,koJE:l11stvim, -nebo dle register .kupeckých (O 46; T 39). ~e
s'plní-li r:lluznik rl1kojmí, d ::; šllO na OpO'lsku z nai-izení soudu k' le· 
žení (O 4.(1) ; na Těsínsku došlo k zabaven'í určit)'ch platů uváz;:'l
ním ;~:1 účasti sudí,ho a pánll, platy ty proprt.dnou, nehude··Ji 
v da1Si lhůtě r-01l,u a šesti neďěl splně,no (T 40). Lání pľO d:luby 
it~st přípustno (O 47). PřediluženlÝ dlužnlk propad~L k onknrs'l 
{O 47) . Zvláštní usta,novení naJjdeme odiuz'tch za nebožtíka , 
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~) 30bré .... úli,o v)'povědi rukojtmství (O 47---8) . Nárok na úroky 
,prtwn!r:i ve H-ech letech (O 49) . Zá,kaz úroku 'nekřesťa.milk )r cIJ 

(T 41) . List ztra'Cený, jehož obsah lze d Olkázati,kancel~ř na
l1ľadí (T 40). 

8. S k o cl y dobytkem zpúsobel!1é se odhadn ou. Některé jsou 
panšaJu,\ ány. Dobytek škodící · l.ze zajati. D olJytek zajatý musí 
l')ýt i Vyl u čen do ii-j dntl, jirnak škoda . se strojnásobuje. Po dalších 
tí-ecll r;]1·(("h propélcla.jí něk teré kusy zajaté (O 50-1 ; T 42-- 31 . 
KJo y yručí a slibu nedostojí , v obci nemá bS,ti tr-p ěn (T 43) . 

9. Věn o jest v,iastně obvěll1ění; věno v. našem smyslu sl .:rve 
pnsa[;. ~)c.eľa přijav š i ,posah a výba,vu od otce nebo příbuzn)-ch , 

kvituie je z ni \" CI TO ; T 18). Věno bývá pravidelně. stanoveno 
tak, že :ini dvě stě proti stu po,sahu; ' výminečně více (O [o). 
V t:i!]\). se zapISUJe na statcídl, a to v kancelái-j (O 9; T 18). Tu 
~i ž(':.,a jmenuje příjemce a po.fttlónÍJky věna (O 10 ; T 18). Věno 
na dík~ ~lstanovené o bmezuje se pouz,e na t'ento dí,1 (O 12; T 12). 
Není-li věno jj~Jak poji'štěno, dochází ke vzneserní věna, kde ručí 

ten, 1\.r10 ~vatbu vys,tro jil (O 13; T 21). D i's!posice statkem věnem 
zatížený nI mO'žna jest pouze po svedení věna, za souhla'9u pOľU č 

ní.k ·~l '. ~CJu.du (O 1 1 ; T 19). Prodej sltanku bez převedení věna 
mo/nÝ' vý.mÍl!1ebl ě se souhlasem soudu (T 20) . Vdova , užívající 
statku j lk,r vě.na, ,nesmí statek zhoršo vati a ničiti (O 12), ani ho 
prodati (T 20). O splacení věna 1.10,zho/duje soucl (T 20). Žena 
m Liže rlJuže přijatI na s'polek (O 12; T 20) ; múže dále se sdl iJ á
Jením soudu odevzdati mu veškeren svůj majetek ; nuceltla k tomu 
všalk b~'L nesmí (O 10-1 I ; T 19). Muž ženin statek 'nesmí ani 
zatížiti o.ni pro'd.ati, taJ<:é věřitelé mužovi nemohou naň sáhnouti 
(O 10 ; T 19). ~~vruž po ženě nedědí , posah mu však ztl/stává (O 12; 
T 20). Odkaz žE-ně 'nad věno mož,ný jes t listem z ,kanceláře 

(O 13: T 21) . 
10. P l' á vod ě d i c k é. Testament mtl že býti zřízen listf.m 

-o šesti početí.ch svědldl a sedmé zllstavitelovy (O I S: T 22). 
O svršcích mO',žno testovati vojně (O I:): T 21), O statiku jen se 
so:.th :a·,eI11 kanceJá.ře. Otevření testamenltu děje se pře,d úř,adem 

heJtn.tails,k~Tm (O lsi. Nechl:ný bratr n el11l1 Že dělat testame'n t 
o sy ém díle (O 19: T 28)'. . 

Dcerv mo.žno opatřiti posahem .a V)TpraV0'U a statek sám 
testa'mentem, . dáním i stnp'kem vyhraditi jen mu.žském·u pot'1lm 
shu (O 15: T 22). 

~- . --
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Není-.li tes1tamentu, ,dědí dcery jen tehdy, jso u··li samy ·bez 
.bratn~1. J súu-li brati- i a sestry, dcery dostanuu k uávrhu pi-íbuz
ll:)lch a se sdl v~dell1m hejtmana (na Těš. knížete) posah a vybití, 
sy1nové statek (O 15 ; T 23) . Po bratru dědí bratři cll11lí i ne'd íl'ní 
(O 19; T 27) . Děti necllllných bratří dědí díl otcův (.U 19; T 28) . 
Duchovní m á nár'olk jen ca doživotní pl.at z otčizn y i mateři7.ny 
(O 23). Děti z'l1mnena]Í stejně dcery jako sy,ny , dědicové (Těš. 

synové) jen pachOllíky (O 15 ; T 22) . D ědí stejně oddé1el· í jalko 
neodděl ení phbuzní (.o 14). Při ·dělenÍ vpoótá se tu do dílu, co 
clastal dědilc 'Qid otce, ll~ko J.i ovšem, ·co na,byl sám mim o to (O 16 ; 
T 24). Dily se 'případně stanoví losem. K·do · sta tek děd í, přejímá 

všechny dluhy a závazky zllstavitelovy, mim O' rwL ojem stv í. Zá
stavní práva; na ně:m trvají (O 14; T 22). 

II. Sp o r y o hranice a t ope ní vod na ci ,zí gr un
ty projedll1ávají se il1a místě s a.mé~TI. N eh)rve se hejtman se třemi 
osobami rytířskými pokusí II a místě samém o na,rovn ání (O 40). 
Nep:oda,[í-· li se to aneb jedná-li se o grunty knížecí, do jde k řízení 
celého SQiudu (v mal.ých věcech a.Iesipoň nejbližškh 'Osob) na: místě 

sa'mém (O 41: 1572 čl. 13: T 35). Stra:ny určí si svědky a ti [\ří

sahají. ŠJ:echti,ci (chybí na Těš . ) a mě'šťané pi-ísahají dvěma 'Prsty 
vzhúru beze ,zbra,ně s odkrytou hlavo'll ; sedláci v k o·šili , klečÍoce 

v hrobě a pocl drne,m .na 11lav ě. Formule phs.ahy je pev na. N ato 
ve de hranilci žalobce, po n ěm ob ž,alovan)T. Soud pi'-ihlíží ve:lmi 
ke kva-litě svědkl1. Strana protivná mllže mezního svě,d\ka zh2lněti. 

Nemo'hou-li soudcové ja sn ě dle svě·dectví rozhodnouti, urč í samoi 
hra,l1 :ci. Tu pal::: strany ne so u útraty na pOllovic, kde žto jinak nese 
Je strana prohráva jící. Ne dostavila-li se jedna strana, vyt!knou se 
llranice dl'e druhé stral'1y . Zúmys.lné poškození hran ic trestá se 
pokutou, odstranění hrani~ných znamení n:a · hrdle ' i statku 

(O 41-3 ; T 36--7). 
12. T r e s t n Í. p r á v o. Z mordu šJecbtic odpovídá u zem

ského ,soudu. Ve městě pči činu cbycen, může hýti jen zajišten a 
soudu zemslkéml1 vydán. r"fěšťaln však a s'c,dlák v t akovém přír adě 
bude hned t.am, kde byl chycen, trestán (1531 čl. 21; 0 35 ; IS7 2 

č 1. J S ; T 33). Stihan:)l1m morc1éřem musí se -každ:y'T ll.jistiti (O 35: 
T 33). 

Pojem nářku- cti a příklady poc1robně podány . Žalobce ,musí 
s lovně urážk:u opakovati . N ápra.va jest dle nálezu , vedle tO]10 
trest vě,zením a peněiit)T (O 36: T 34) . Na Těšl,n sk l1 t yto, spory 



amy bez 
pi-íbuz

a vybití, 
i ne'dílni 

I; T 28). 
i é! teři 'ui y 
vé (Těš. 

ei·; jalkQ 

dílu, co. 

1 (O 16; 
přejímá 

3tví. Zá-

l g r II n

se třemi 

(O 40). 
k řízení 

na: místě 

a ti r,ří

na 'prsty 
, klečke 

3.. Ta to. 

ží ve:}mi 

zh2lněti. 

rčí sam'i 

:lak nese 

~knQu se 

restá se 

l statku 

u zem

ajišten a 

přír a.dě 

35 ; 1S72' 
i (O 35; 

lce .musí 

dle tO'J1Q 

to spory 

Zemská ,zřízení opolsko-ratibořské a těšínské. 263 

i-eši kníže, aneb v jeho ne-pi'í1;omn osti SQud ·cizí,ch soudcit Když 
by cizinec některého. .dQmácího takto nař,kl, nemusí tento. žalo-o 

vati v cizitně, .11:)Tb rž dQma . Nestojí-ll žalovaný na rQzkaz knížete,. 

trestá se ja,ko protivník práva (T 34). Jíné hanění trestá se tre-· 

stem peně,žitým, ,PQškQzellÝ dostává nápra;vu a útraty (O 36; 
T 34) . N elprokázaně nařknu tí soudce ze zneužití mQci úřední: 

br-dll.em se trestá, stejně ,hrdlo. ztrácí sQudce, jemuž se věc dOlkáže 

(O 37; T 35)· V nářku odklady se nepřipQuštějí (O 37). Stalo-li 
se ~lla.niění před ti-eti Qsobou, pa,k .má pQškozený dvěma osobail11i 

rytířský,mi a cedulí řezanOlu žádatí za vys,větlen'l a když do čtyř 

neděl Q:dlPověď nedojde nebo nedOlstatecná, tedy žalQvati (T 35). 
Pych trestá se 'PQkutou, ·moc na hrdle a statku . Kdo, v žalobě· 

z py·chu a moci nestojí, propa'dá odsouzení. Kdo bezprávné ta!kto 

Vlní, trestán bude vězením (O 49- 5°; T 41-2). 
Opovědník šlechtiok:)T čest, hrdlo a statek ztrácí. Fedro.vater 

jeho. stejn:)rm způsobem se trestá . OpovčclnÍC;l v3ucle mají býti 

honěni. Osoby vyššího. stavu prQ'padají hrldlem (O 52; T 45). 
Cel.kem, kde zl očinec pos-tižen, tam má kCl-TI.ec vzíti Žádá-Ii 

kdo. 'na k 0.11 O. v~zení, má kaJždé IprávQ do čtyi- n e·del ho chovati na 

útraJty ·za1clatele. Pro. rustQU PQmlu'Vlu nelsmí na nik'olJO býti ~áJI1-
UUtIO. O 'právu ú trprl~ ém rQlzhoch.l]e soud. Zll()čil11COVO vyznání na 

tomto. 'právě na QlsQby jiné Ilná v)Tznahn jen slab5r (O 53; T 46). 
13. S věd orní mo'žnQ pravi,delně žádati jen ve SPQru ied

nou již z.apočatém. V)nninkQu je svědQmí pro budoucí paměť slO'

žen~ 'před úřadem vrchním a kar.1 ,celáří '(0 '40; T 32). Jinalk kdo 
svědQ:mí ,potřebuie, vyžádá si Qd tÚiř3idu (na Těš. z kanceláře) O'te

vřený .list či generál, na jehož 'PQ:dk.ladě mus.í kažcl:)T svěc1éctví uči- ' 

niti (O 37; T r8 a 30). OSQby, ,které 'svědky vyslýchají, musí hýti 

pří~. ežné (O 40). N edostaví- J.i Ise svědek ' nebo. nepQstavila-li ~lQ 

YrCh~l() ",. t , sltíbala je p c!kuta (T 31). 
Šlechti'CÍ prarvideJně dávají svědectví listem zavi-e:n-s,m, jen 

(' čest, hrdlo. a gnmty Si~l1teČnQu í) řísal1Qu (O 37-8). Poddané 

staví vrcbnQst (O 38; T 31). SvědkO'vé jsou voláni buď na zem " 

sk'ý' s'oud nehQi na meze nebo ,před sudího 11eb Qsoby na'řízelné. 
\ .7 kraji tř·i starší z rytí'l-stva berou svědQlmí, a tO' dvě neděl e před 

soudem. Svědomí měšťanů bere úřad městský '(O .'38-'-9); týž 

staví svědky, je-li tQho třeba (O 39; T 31). Na Těšíl1slku svěde
ctví měšťanů a sedlák{, berou úředníci men ší'h o práva cr 30) .Ci
zinci nemQh'ou svědčiti l.istem, než o'sQlbně (O 39) Z českéhO' 
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·~tátu svědomí se může žádati odevšad (O 39; T 32 ). Sp~ l ečnici 
a malt1že,lé, otec a syn ne,mohou ,si svědčiti navzájem. DudlOvlní 
jsou k svědectví povinni (O 40, T 32). 

Slechta povinna jest svědolmÍ dáti měšfanúrn (O 39; T 31), 
nikoJi v,šak sedlákům (O 39). ' 

Text přís.ahy přesné stanoven (T 30). Pl~i slyšení svědků pro
tivná strana musí býti uvědoměna a mtlže klásti otázl1;: y ' (O' 38). 
_I\;ikdo nesmí svědky naváděti k faJešné výpovědi, fale'Šný svědek 
na 'hrdle Je trestán (O 39; T 32). Zha.nělní ,svědka možné (T 31). 
'?'Jedokáza:né v:ll1ění z fa:lešného svědectví trestno (O 40; T 32). 

Každé svědomí se zapíše (O 39). Psaného svědomí jednou 
-npoti-ebcného v jiné věc i užíti ,nelze (T 32). Doví--ll se strana 11>0-
\:ého svědomí, mllže žádati ,o o-d'kla,d dO' příštího soudu (T 30). 

14. S e I s k é s t a t ,k y"S) jsou prodejné (1562 čJ. I; O 55; 
T 47), nesmí se však od nich ani ll1ic odprodávati ani za'stavova,ti 
(O 55; T 48) . VrdlnOlst má právo žáda,ti OId poddaného vypro
dání se (O 55; T 47) . Poddaný smí se stěhovatije,n s vý,hostí 
vrchnostenskr)U ; jen s vůlí yrcbnosti smí sYI11'ové ~-:: a i:emesb, dcery 
se v,dávati na cizí grunty. Synové i dcery j,sou povinni službami 
uvors,k ýtrni , vyhnutí se jim trestá se ztrátou dědického práva 
\ 1562 čl. 1,2,3, 5; 055-6; T r7--8). Zemře-li poddaný bez 
dětí, Matek na ,pána spadá (T 48). Podruzi (těš . ke nwrníci) smej í 
lJýti přijímáni na statky jen se souhl.asem vrchnosti. l\jekázeú a 
výtržnosti 'poddanýoh _trestá vrchno'st . Vrcll110st nemá VŠélJk s 'pod
danými jednati oe:lidsiky (.o 56, T 48- 9). O sirotky poddané 
.stará se vrchno st (O 59; l' 5r). 

t 5. Policejní ust a novení. Zá,kaz neobyčejn)' ch stá
vek hez soudů (O 43; '1' 37). :Má-li poddaný ve měs,tě dluh, nutno 
se Ghrátiti nejprve ua jehO' pána, ,a. nestane-li se do dvou neděl 

zadost, teprve dlužníka možnO' stavO'vati ve mt~stě (1531 ~1. 18: 
O 44 ; T 37). 

Ve v,sech věcech 'podd aných ti-e,ba se obra'ceti na pána. Pro 
SVá<ClU mohou však býti :pO'ddaní zatčeni . Byl-li poddaný ve městě 
při Č-inu chycen o věci hrde lní, může taJké odsoluzell1 býti a. pánu 
se pouze o tom sdělení učiní . 

3S) Ve stati 'J statcí ch se lsk)Tch srovnán s ustanovením zi-ízení 
'i-ád robotní z roku 1562 dle vydání K ap r a s, Opolsko-Ratibořské ro
botní řády ze XVI. sto1. , Sborník pr. a st. XVI. 1916. 
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l\,1ěšť:m pro věci trestní je žaLován k městsikému soudu, Jen. 
Pf) vraždu ;Jechtice k zemskému (O 43-5; T 37--9). 

Povaleči nemají býti niJkde tf1pěni (O 52-3; T 46). 
1\1yslll.1ost rl3 cizím gruntě pod pOlkutou za,kázáma. Zvěř uho-, 

něnou a záhěhlotl mo,žno si odnésti (T 42). 
11lynáři ~právno~u váhu a:by dávaJi (O 59; T 5 I) . CO se ·do' 

rnl)'nCl veze, je dá prosto (O 60). 
Cizí řcleď nikdo nemá chova t :, 'no'Vou l)!-ijímati jen iPO řád

ném propustělní (] 562 čl. 4; O 59; T 51). 
Vodu nápadní múže ka.rždý na svém dle potřéby zadržeti'. 

(..'> 57; T ,+9). Stejně potoky i řeky, ale jélJk jdou na cizí, musí je· 
zase vpL1stlti (O 57), kdo má jen jeden břeh, nesmí je odvá
děti (T 49). 

Cesty staré jsou svobodné, nové nesmí se dělati. ~do cestu' 
zkazíl,' musí ji napraviti . Výhony a ulice ve vsi zůstarile, ja:k za-' 
stara t)~Yalo (O 57- 8; T 49-50) . Kdo má statek o, SlCYbě leHcí ,.. 
mtlže :-,i tyto věci u~p'raviti, jak chce (O 58), 

Richard Horna: 

Návrh zemského zřízení pro Krnovsko z roku 1673 .... 
(Příspěvek k dějinám recepce římského práva 'v zem.ích českých.)~ 

1. 

Opavsko a Krnovsko tvořilo původně součáSlt Ivlorarvy, t. j_ 
p atřilo k Mo'ravě nejen politicky; nýbrž i církevlné, ' a mělo patrně 
cd pradávna stejnou organisaci jako- -ostatní části Jvloravy. 
\' době, kdy se 1-forava dělila na úděly, pati~ilo Opavsko s Krnov':' · 
.skem ,k údělu oJomouckému. Po sjednocení Moravy ~la l~ozhrélJní

XII, .a XIII. stol. tvořiló Opavsko, Ike kterému jeStě tehdy pa
thlo Krnovsko, jeden z moravský.ch krajů. 1) 

: ) Literaturu k dějinám Čť'~kého Slezska a tudíž i Opavska a 
Krnov~ka sebral prof. D r. Jan K apras ve sV}'ch Právních dějinách ,.. 

dí:. II ., str. 112 a sl. čl v poslední d}bě též v knize: Z dějin Českého 

Slezska. s tr. II2-117. Ynihy této byl o také užito při sepsání prvých 
odstavctl této studie . Ze starší literatury dlužno upozorniti aspnň na 
knihu j)udíkovu: »Des Herzo)?;thums Tr·::> ppau ehemalig'~ '-)te!llung zur 
Markg-rafschaft Mahren«, Brno 1857. Viz též starší pr[,ci, kterou Kapras . 


