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slovanské. Také výbor Národního n1usea dlouho čítal ho ke svým 
členům) nějaký čas dokonce i jako jednatele . 

. Ani práci v lidovýchově se Kadlec nevyhýbat jak ukazuje 
řada přednášek v pražských extensích. 

Kadlec nebyl jen veliký vědec) nýbrž i vzácný člověk. Byl 
přímá a otevřená povaha) tvrdý Jihočech) jemuž vše postranní 
a zákulisní bylo zcela cizÍ. Šel vždy poctivě a přímo za svým 
přesvědčením) bez ohledu na to) zda bude míti z toho prospěch 
nebo nepřízeň. Bezohledně dovedl se zastati práva a spravedlnosti 
proti komukoli. V tom byla jeho síla) která činila ho drahým a 
vzácným nám všem) kdož jsme mu byli blízci denním styk·em 
a společnými zájmy i prací vědeckou. To také vysvětluje, že 
Kadlec) který jinak neměl rád formalit, stal se po převratě brzy 
po vzniku svobodných zednářů jedním z jejich řad) neboť nalézal 
tu více těch) kteří šli za stejnými cíli, stejnými prostředky jako 
on sám. Byl svobodným zednářem v nejstarší české loži ritu skot
ského - "Národ IC

) a dosáhl v zednářské stupnici čtvrtého stupně. 
Kadlec byl v malých poměrech našich veliká postava, jakých 

nemáme ve vědecké práci mnoho. Mezera) která vzniká jeho 
odchodelll) jest široká. · Mohutný jest také pomník práce jím vy
konané. Bude základem prací dalších generací) které s úctou a 
vděčností vzpomínati budou jména a památky profesora Karla 
Kadlce. J. Kapras. 

Životní dílo pro[ K. Kadlce. 
(Bibliografický přehled.) 

I. Spisy Z oboru práva autorského. 

1. Pojem a obsah práva autorského. (Právník 1891.) 
2. Provozovací právo k dílům dramatickým a hudebním. (Roz-

pravy České Akademie) tř . 1.) roč. 1.) čís .. 4) 1892.) 
3. Počátky práva autorského. (Časopis Českého Musea 1893.) 
4: . Právo k překladu. (Atheneum IX.) 1891-1892 .. ) 
5. O právní ochraně idealních zájmů díla literárního a uměleckého 

v právu rakouském. (V publikaci Sjezdu právníků čes. 1904.) 
21* 
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II. Spisy ze slovanských dějin právních vůbec. 

6. Několik kapitol z oboru slovanského práva. (Osvěta 1894.) 
7. O úkolu právního dějepisu slovanského. (Osvěta 1896.) 
8. Rodinný nedí! čili zádruha v právu slovanském. (Praha 1898.) 
9. K "Slovu o zádruze". ' (Národopisný věstník českoslov. VI., 

1900; kritický rozbor theorie Jana Peiskera.) 
10. Rodinný nedí! ve světle dat srovnávacích dějin právních. 

(Časopis Matice Moravské 1901; kritické poznámky za pří
činou stati Josefa Pekaře.) 

ll. Základní otázky slovanských právních dějin. (Sborník věd 
právních a státních I., 1901.) 

12. O Tpy.[{OBbIX'b accouiauiax'b y CrraB5IH'b (C60pHHK'b cTaTeM no 
HCTOpiH rrpaBa B'b qeCTb Brra.[{HMHpCKaro By.[{aHoBa, KieB'b, 
1903); též česky: O kooperačních sdruženích v právu slovan
ském (Sborník věd práv. a stát. IV., 1904) a německy: Uber 
die Arbeitsgenossenschaften im slav. Recht (Zeitschrift fur 
vergleichende Rechtswissenschaft, XVII., Stuttgart, 1904). 

13. O potřebě slovanských právních starožitností. (Sborník věd 
práv. a stát. 1904.) 

14. O katedrách historie slovanských práv (rusky; vyšlo v pa
mátníku Lamanského v Petrohradě, 1906). 

15. Státní a státoprávní postavení slovanských národů. (V publi
kaci "Slovanstvo, obraz minulosti a přítomnosti slovanské", 
Praha, 1911.) 

16. Autokefální církve pravoslavných Slovanů. (Tamže, 1911.) 
17. O politycznym ustroj u Slowian, zwlaszcza zachodnich przed 

X. wiekiem. - O zawiazkach panstw u ludow zachodnio-slo
wianskich przed X. wiekiem. - O prawie prywatnem zachod
nich Slowian przed X. w. - - O prawie karnem u zachodnich 
Slowian przed X . w. - O sadownictwie i przewodzie sadowym 
II Slowian do X. w. (Encyklopedya Polska, IV., 2, str. 31-148). 
Srbský překlad od Taranovského ITpBo6HTHO crrOB. npaBo npe 
X. BeKa, Bělehrad, 1924. 

18. Přísežní pomocníci v právu slovanském. (Sborník věd práv. 
a stát., XV., 1915.) 

19. Studium dějin slovanského práva. (Památník "Všehrdu", 1918.) 
20. The empire and its northern neighbours. (The Cambridge Me

dieval History, vol. IV., chap. VI!., 1923.) 

. ) 
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21. Les Slaves a la lumiére de leur histoire politique. (Le Monde 
Slave, 11., 1925, franc. překlad čtyř přednášek, konaných ve 
Varšavě koncem května 1925.) 

22. O potřebě historických glosářů slovanských. (Ksi~ga pamiqt
kowa ku czci Osw. Balzera, II. sv.) 1926.) 

23. L'introduction a l'histoire comparée de droit slave (nákladem 
L'instituť slave v Paříži; v tisku). 

24. Ústavní zřízení Slovanů v době přítomné (nákladem "Vesmíru", 
v tisku). 

III. Spisy z děťin práva českého. 

25. Literatura právních dějin českých. (Památník Čes. Akademie, 
1898.) . • 

26. O poddanství a robotě v zemích českých. (Moravská Revue, 
Brno, ' 1899.) 

27. Přehled ústavních dějin Moravy. (I. část do r. 1628 v "Mo
ravské čítance", Telč, 1907; II. část v "Časopise Matice Mo
ravské, 1908. Přepracováno vyšlo pod týmž záhlavím nákladem 
spolku "Všehrd", Praha) 1926.) 

28. BM6niorpaq,hI qeCKarO rrpaBa (bibliografie českého práva). 
Vyšlo v časopise IOpM.QMQeCKa5i BM6rriorpaq,i5i J vyd. Demi
. dovským jurid. lyceem v ]aroslavi) roč . II.) 1908-09. 

29. Viktorin Kornel ze Všehrd. (Sborník věd práv. a stát.) XXI., 
1921.) 

IV. Spis z děťin práva polského. 

30. Ústavní dějiny Polska podle nových badání. (Časopis Českého 
Musea v Praze) 1908 a 1909.) 

V. Spisy z děiin práva ruského. 

31. Studium obyčejového práva na Rusi. (Národopisný věstník 
českoslovanský) lIL, 1898.) 

32. Dějiny ruského práva. (Ottův slovník naučný) sv. XXII.) 
33. Osvobození selského lidu na Rusi. (Slovanský Přehled) XIV., 

1912.) 
34. Nové názory o Ruské Pravdě. (Sborník věd práv. a stát., 

XIV., 1914.) Německý překlad od Vatroslava ]agiée v»Archiv 
fur slav. Philologie," 1916. 
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VI. Spisy z děfin práva fihoslovanského. 

35. Nové vydání černohorského zákoníka. (Osvěta 1898.) 
36. Agrární právo v Bosně a Hercegovině. (Knihovna Sborníku 

věd práv. a stát., 1903.) 
37. Immobiliarrecht und Agrarverfassung in Bosnien und Herze

govina. (Ost. Staatsworterbuch, II. vyd., I. sv., 1905.) 
·38. CTecpaHa Bep6eUHja TpHnapTHTyM (vydání starého slovanského 

textu Tripartita z r. 1574 od I vana Pergošiée;· nákl. Král. 
srbské akademie v Bělehradě, 1909). 

39. O ústavě chorvatské. (Osvěta, 1909.) 
40. Ústavní zákony pro Bosnu a Hercegovinu .. (Osvěta, 1910.) 
41. Ještě jednou o statutu ligy okresu ninského. (Sborník věd 

práv. a stát. XIV.) 
42. Mošéenický statut. (Rozpravy Čes. Akademie, tř. 1., č. 53. 

Praha, 1914.) 
43. Iz istorije ob čine Mošéenica. (Rad jugosl. Akad. 203.) 
44. Jugoslavia. O bojích jižních Slovanů za státní samostatnost. 

(Praha, 1919.) 
45. Porob-rásap v právu jihoslovanském. (Sborník věd právních 

a stát., XXII., 1922.) 
46. Statutum et reformationes insulae Brachiae. (Monumenta hist. 

iurid. Slavorum meridionalium, sv. XL, vyd. jihosl. Akademie, 
1926.) 

VII. Spisy z děfin práva uherského. 

47. Štěpán z Vrbovce a jeho Tripartitum. (Sborník věd právních 
a stát. II., 1902.) 

48. Verboczyovo Tripartitum a soukromé právo uherské i chor
vatské šlechty v něm obsažené. (Rozpravy Čes. Akademie, 
1902.) 

49. Stará ústava uherská do r. 1848. (Pokroková Revue, V., 1908.) 
50. Einige Bemerkungen uber das ungarische und bohmische 

Staatsrecht. (Jahrbuch der internat. Vereinigung fur vergl. 
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu Berlin, VIII., 
1905.) 

51. Národnostní a jazyková otázka v Uhrách. ("Česká Politika", 
II., Praha, 1907.) 

52. Uherská a chorvatská ústava v hlavních črtách (tamže). 
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53. Stručný přehled historické a právně-hi;;torické literatury ma
qarské. (Sborník věd práv. a stát., VII., 1907.) 

54. Uherské ústavní dějiny. (Ottův slovník naučný, sv. XXVI.) 
55. O počátku kulturních vlivů slovanských na Maďary. (Osvěta, 

1908.) " 

56. O vědeckém studiu věcí maďarských a rumunských. (Nové 
Atheneum, roč. II., 1921.) 

57. Staré Slovensko. (Prúdy IX., 1925.) 

VIII. Spisy z děfin práva rumunského. 

58. Josefa Heřmana Gallaše Ztracený spis o Valaších v kraji pře
rovském. (Vydání textu; v čas. Český Lid, XV., 1906.) 

59. Valaši a valašské právo v zemích slovanských a uherských. 
(Nákl. Čes. Akademie v Praze, 1916.) 

60. Ještě jednou o Valaších a valašskélTI právu. (Sborník věd práv. 
a stát. XIX.) 

61. Eine neue Theorie uber die ' Abkunft der Rumanen. (Deutsche 
Literaturzeitung, 1918.) 

62. Uber die Notwendigkeit eines systematischen Studiums der 
Geschichte" der slavisch-rumanischen Beziehungen. (Prager 
Presse, 1926) , č. 73.) 

IX. Spisy z práva síředoevropského. 

63. Německá státoprávní theorie 0 - velikých a malých národech. 
(Osvěta) 1907.) 

64. Z ústavního vývoje habsburského mocnářství. (Praha, 1912.) 
65. Dějiny veřejného práva ve střední Evropě. (I. vyd.) Praha, 

1920} II. 192t III. 1923} IV. 1928.) 
66. Agrární reforma v Československu} Rumunsku a Jugoslavii. 

(Sborník věd práv. a stát. XXIV., 1924.) 
67. Bohuše Riegra nŘíšské dějiny rakouské" (posmrtné vydání a 

doplnění přednášek Riegrových, I. vyd. 1908, II. vyd. 1912, 
Praha). 

68. Ústava podunajské monarchie (reformní návrh; otištěna v To
bolkově spise nStátoprávní prohlášení" z 30. května 1917, 
Naše Revoluce II., Praha) 1925). 
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X. Spisy různého obsahu. 

69. Družstva král. českého, zemského a národního divadla v Praze 
(1896). r 

70. Fr. Palacký a české divadlo v Praze. (Památník Palackého, 
1898.) 

71. Archeologický sjezd v Kyjevě. (Osvěta, 1899.) 
72 . .o reformě právnických studií. (Osvěta, 1907.) 
73. Ruský archeologický institut v Cařihradě a jeho ředitel F. I. 

Uspenskij. (Věstník Čes. Akademie, roč. XX.) 
74. Dvacet let všeněmecké práce a bojů. (Osvěta, 1911.) 
75. Maďaři a československá republika. (Propag. brožura, čes. 

a maď., v Praze, 1919; nákl. Státní tiskárny v Praze.) 
76. Jihoslované a československá republika. (Propag. brožura, ná

kladem Státní tiskárny v Praze, 1919.) 
77. Podkarpatská Rus. (Propagační brožura, nákl. Akc. pražské 

tiskárny v Praze 1920.) 
78. Německo-česká terminologie úřední a právnická (spolu s Dr. 

Karlem Hellerem), Praha 1900; nové, značně rozmnožené vy
dání pod názvem "Německo-české názvosloví úřední a práv
nické. (Praha, 1923 -1925.) 

79. Drobné spisy Bohuše sv. p. Riegra, 2 sv., Praha 1913-1914. 
(Kadlcovo vydání sebraných drobných prací Riegrových.) 

XI. Životopisy. 

80. Valtazar Bogišié. (Časopis Čes. Musea, 1903.) 
81. Jaromír Čelakovský. (Osvěta, 1906; též v Almanachu České 

Akademie, XXV.) 
82. Hermenegild Jireček. (Osvěta, 1896; též v Almanachu České 

Akademie, XXI.) 
83. Antonín Randa. (Osvěta, 1898.) 
84. Vasilij Ivanovič Sergějevič. (Almanach Čes. Akad., XXII.) 
85. Boleslaw Ulanowski. (Almanach Čes. Akad. XXIX./XXX.) 
86. Fedor Fedorovič Zigel. (Almanach Čes. Akad. XXXI./XXXII.) 
87. Bohuš Rieger, český právní historik. (Sborník věd právních 

a státních, VIII.) T. Saturník. 
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